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 هتف وو جيبلابهمايرل يملا برب ىاهماقلاوغدنعولو
 ضقانتلا نال عيبلا نعت كرت خرا نسال مدع لع هيلع

 امرمجو لطباتفاعتاذاذ ةمرتلا عمل رقالا صنعا

 . 2 انك 1 عدا غبن[ هنسفلا كلانا حال

 0 فاشل اذالخ عوتشلال ليكم هنال نغلابعيابلابلالعزد

 اهلاخوااماووبز ييرتشللابنعتاو عرمان عراعزا واب

 يلون وبابا فرعا متدددقاقتا ديتض يوشل نيو

 يهل رارإا هممق عيابلا نمذنل يشم رككاو يصعل
كلام نهرب نأ يهرتشل لم رز رات ا

 ا 0 الاه فضا 

 ظ

وضو هعأب ةدرتفاهيداوعدرؤن
 روأ حو زو اذا مرجاو يل

كوله معيضتف ايوتمالا فهو يأ
 توكس خد هخد ال 

حا نس هبا ةز يعاب نشيل هشعلاننع كالا
 هلانمالا ليغمز

 تسداياب فوجأ لاقل نم فرلاة طل قت |3الا شل د
ابربعو ةموهلل ئيعووينلا ذر

 تممإ ايفا مد دفعل

عل كتلقا لامن لفاكي ابتسم ا ف دحاوا اهيكرازهو
 ب

لاقوجل اكديم لاقو ماكتل اكتناكفامزو ةموانلا
 ديولا 

ايو ثازيو كا تتيب ابان مصتوز تنحل ارطو
 كلدنكر 



 ميصلاوه نم هىانب اجللادحا نمولو تأ عتلابو تعندو
 تويزنب ايل نم ضيئفلاو ملشنلا نم دال ةيجارسلا يد هيذازب
 لوذ لولا ناكول و نسلم ف رخالا لوب لع تقوتتو
 اطير تنم ذالا كئلفا يرتشملا ل وضروم هضيصو) هحلتمولاك
 ءادو يصولاوا ةئرول امانة اهتملاىدرو سلجملا دانعا

 يمت زبلا هنت ةدادؤدانولتابنع جلا لباضن لح
 نتا مبلابجحال ناو هتلاؤ ئئ مما لون سبت املا الخ
 رب يملا نمل حبلا نوكيالاناع هضم لبق كرتشمل
 مولا اررتمتر ا يتوكل اقا :دو لوسهو يصوو نوذام
 هل و هاي سلبوا ازشملاب ليكولاو ثوكلا ةثاالثلا نسم الا هنل انا دلل معيبلا كلم نمانا لصالا الا اذ
 ظ لالا رار نمزج لباو عهعيحمانصو فالطو ماك يئدلاقا
 رح دس و عمركم دمع ني بحيم تيدا ةيددنم ضو
 اىيكدرلارلخا شحاذ ولدا تيرجارينيس عيابلا عزعاذا اهنضد
 نموه | لفو نيد تلا قجف اهنا ربكحو يح
 طريب بحوولاما دولا« اههاايا ىيدحلا بعت تايم
 ةرلضوأداو كلم نبااضدا|رمحتو ديدبحأ هب تناكداز

 اصر
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 هيب جمالا ل قالا الو ]جاوا هنميظلاوا هسن سوط ايش
 . برعبالا ليف صا و ننزل بيهلارمودول اتال اب ينو نودرو

 كاس ئلا طلاب د تال ثلاثا و هيئرسانإ!نياغتيام

 ميال تاح عيارلاو جيس |عهياولق انرمل ناو

 اًةعيب ناكولو هشبل يم اهدمداج ا هنم خيبملاويت

ملا ىرع نم هعيبكل طبل اممم
 ٠ سمالاو يرع يوش

ةنم تفنولباو ليكملاضف زا
 هاك ةداغا الب اه نيد 

 لق لاق الا دعد هنغوبنملا ةبهنإن ضراساوهثؤو

: هاضاو كب ذلكناهاملامة هاوس ناكولو شتا
72 

ذ د اذالا ظفطن نضيشلا ميول خا راو
 نيف خريز طبضول

 ود انوا :كراشموا د اما فلدول هراقعا اغي لك قح

 حماومف«نرغو علبحا عي عيبلا ظفلبولذ اةاهتما اع لت

عذشلا عيعتلا ل ضلي اقع جسملا اكول كذالاق
 الباقت تة

اعلا ناكف يب بحا عب هن وك أبر ئنت
 يكف اشلاو امل 

 جهال هس هلع بيج كوال الع نياشإا يابلادرنا
أب اذا ةوهرلا بهاولإ سبأ كالاو هقحوي

 هول اهل بوهولا 
 ه7 دهم +

 اديمع ايلا طور يرش ا اذا سس نما ءالباخت كا نم



 جاياذا رمشملا يارلاو هنم رسما نم رم شمل اكهن ال ةمرزل
 / كاش إالاب هنمعطلش عيايلا نإح نما ّن لق زحانمعيبم
 ١ انالب بيهدرلااذا[مثلات سماد ة اكزلا طغش هس
 | 2 قحدنال اريتسالا يحوو فملا قيجائتلا داب ةلافا
 ةر احالاد هدة! اقالاو ةيدرش سدص امل ان هدناذ هددا
 اررمعت نك دل انالاو هعش يت امملات ىرضرلاو نهرلاو
 قرسملا لبن يولع نحال أب اكاكحولو عيبملا كاله
 | لإ زل ابتعا مسدقي ل اال عنمي هنصج: ك الهو
 7  عيبملا كا قيلالي أنتن فخ انوباص عش ولام هنمرسياد
 رمل يفاذكو هضئالا نإ يلدبلا دحا كلها داو وينص
 ادا يا ترص يتخلل لعيد امنه يلا يق دلاَمالا تح
 اليات قملاؤال تل اك مولد ايلشم نا هلثموايمت
 ظ مبا لاهو هلت نرجع د يعزمشمللا دي نم درعلا ىف
 متي نمراىرتبشسس ا ناو هيذازب تلطب صصّتملا ليف اه دود
 الب ته ثار رششر) نخاو عبي تعطتخ البعو ا ةعطقد
 نسل شرائح هيأ لهسال م نقلا امج" همزلو تدعت
 ناىئكلاقالا تّقو .جيلادديلا مطمن ةداملاع3ديلاو

 177 ا
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 اهتوو هينق كارتلاوا هنط يجي حالا نينوي لاعرتلع
 اهتصخضرالا ف تعال امن مث ءلصح م ةعورزماضرا يرش
 يرتشملانا ملغ غالب انهن (هتود زجيرل هكاردا دهبالياننولو
 مد يلا لعدرلانزومأ عندو اهتش دخاد هدر ةعيبلل لد ناك
 اهالبامت مى عيبلا الي اهتولؤتلاقالا داق ايدو أّصلطم
 ] 30 لستال اهباؤ ماسك ا دل ازا ىجيبلا داعو تعذر االائالا

 اهي قر, , هايشادوهبالطفاسلاو طقس اتييد هزم لسملا نوكأ ةلاقالا

ف انين اهدمد هيد نرتينالذ انف ىنكذلادالا دهن لاملاساناهتمد
 ' 

 اهّنمو ىئملا قالا ناجح هضِيءلتماَءزسولو فلامالذ

 يدمللىملاذنالطبلاو ةىصلا يي ناويابتملاتلتخا
دافلاوريسملا يدنالطنلا

 ّى لاتاك هعمل يعل 

 نمل انملقاب هعياب نم هعبب يرتشملا يدا نا تلكم

 ةاوعد وسوعرتشملا هللا تلال عيابلا يعداو دنا ليت
 جيبملاءايق طب اذل اح هكوبولوداشلا

 مااداالا

 امركواب ةممالدللا !رعم ارو يرتشماويغ عيابلا نيف

 تيس, مهن اليات ث ةنس لن هي عشم ]كا ؤو] سو

 نثلا يف غنا ةيجبام ةير ىتلاو ميلا

١ 



 ©. ىدصما#/ را اعدوبإخل ةعيضولاوةمواملارككي مو
 ةاييصو واثراوا ةبهدولو ضورعلا نم كلم أني جيناعاو

 تم نكت ناو نوم[ ررلع ماقانث هت اذا هنأق بماعوا

 ول ولاه زن هعيباعرفوايلاو هج رع ل وريدضم ةرئوتلاو
 توك تدع عشو يلاغلا هنال هب اهتعوجعو هتمتعب يعن اك

 اش عرككت وكو يرتشملا اكولمع ايست ايا شمرضوعلا
 هعارول ّيحتلاهجلل ؛اختنإل بولا زوكهيلااراشم|يةولو أهواتم

 سايل تلا للجن الانمي مر شعيحاب شعل ياه دراي هد عرب
 داضعإل رجل املاس ار ل عيابل منهو ىننعلا عمم جشمذف
 م اىليلال جو ب وثلا لعسكلا تالا ثاكنوليإ عسعماو

 ةيبا اعط نوسك ةلحا نول سضلا راو مقفلا قونسو

 نور انبال وذا نمل كركو أر يسكو مدرككو عرزلا قيسو فرنالب

 هاولملا يلع ارلاوه راسا محام رارلا صيصخ هراهثالا

 رخ افعنو مرا دب ضامولع دو! 3 اور دما اهصاصو

 ههعافرر د منيب هترو ينو عيبملايف يزياملك هطباضو قالمالا

 كدا نكي يلع مات لوبد مضلابراخلا ةداعونعد يملا
 يرعب



 مل هرب ءايوا ئونعو ثوروملا عضاذانكو بن[هنال هنن.

 ماعلا واوررو ملدملاو ب يبطا ازجإ منال قذمقرلا ف اقدام

لا مج طوسلاق هللع ادلع هياعة نع وعنا
 ةلالدلاذ فو

عوطتو اهني ع جالو هس ةيالإل د ىتارلاو
 جوطتم هر 

 ٍمده ا اف ترتحلا زج الؤع ظخذلا تيبيارلو قيال اعف
 ٠ درب تضوإفي تزالذالاوذولل هناكو هباوحرساك !3

علا تيرا شلل أخونا
 من اذه همت «دا

نكلا مالكتنيداكيلعناوهملا تكيلذ تلم اركاصرلا
 ا

عناهرنوا هززد اب عام هنا زختات
 كلذ ل

 - دا هم عت عرتشملا عئاطا عقيل نع هل نكتب

 اهل اودع ةيلوتلا يف ةن انتل رص ظدملا «إ ءانملا از

و!هدز إم ةجللاؤفكهنوا ويبملا كاهواو
 دح

 : د كدليل ويم هز درلا نم هته عنمباس ب

ابيع عيبلابىلوملا دحوول هتاانسرؤوعز اح
 ”دح م 

 كغب كوالا ن فلج أين واذ. ناصتنلاب عجرب مازحا

 ظ سقس اذأو اذ لبق حراس عرط عن ناذ جرب هن
 ا

 ١مإ

 لوا ومو قفراوصو بلا الخ جاين هتمتدرلا



 ْ ظ اناهاناجاشل يلع وانتشار عأب دا كلذ قولو حي

 هاهم نتكرترعرول ةجحإم حيبب نا زاجيا لد و
 ان: مه راتساز هتفرل هنيدةرعتسملا ولوةثوذاعوا
 يرام ا عيلوالاب نويدملا ريض رشلا سقما دتملا
 . هتدابزيا شتا نماكا كو مصرا ايش هسكمك وذا
 ظ تب | هرتؤب ]شلع رار كلذ نيببول و هعرمو هلصأكرل
 ايوئاهب عرتشا ضينتملاب مشع هىمايراضمناكولو لاك
 بر تعا رم برثلا ةابوضع فج لاملا بر نم هعابو
 نو رككمئرلاةض:ذال تفصضدورشعؤتابلاملا
 اهربرم .ارررهنلا يف هغيطتعو هباب زي يصوت ساكةسكع
 كاساما | لس هايس هنا اس ريغ نما يا تايسالب
  ةئاب باب هنع بيعتف بِما بيعل ىت
 ؟يئمني لو بنزل انطوو عيبا عنصد دا هيوأمس
 فسووال| دو ىرمشملا بوشلاران تق رحوراذ نمروكك تولا
 3 1 مو ثيللاوبا لاو أب نمدبال هنالثلاو ُرمذو

 ولو برهان ايبب حاربو كلا عتاد لاهلا هجمرد
 محا دوو شرالا دان ل ناو عماري مع | عمل

 مح 7



 بوت سسكتكركبلا صوو و قاعد هوعو ةيارهلا ف ظ

 كالت الاب ةدوعصتمم فاصوالا ةردوويصل هبطؤةشتب

 اب ةكيشل فلاي هلرتشسا طولا اهيستمتل هلا قولو

 بييعي عينا اثنا كرتشملاوبخ نابية المع
كوالاح نقلا اكتر لجالاب مق بنيقتوا

 تل كح ز

ف عوعرلا يوشلاز أتذك اضهحوبا لإقورمار عج
 . لص

 ميا معانات اكوا جرن ووضع ورم لولا لاعلا تنام

 و هم هارت اها هيلع اقام
 رعت كب كرتشملا ماهدزدل

 اعتمر ممنون لاهي علا دانيت هيلع
 هدا ماعاو لطدالااو دج ىف كيو تو هزلي
 ىبوتمملا ومن تع لين العوم, تا تيد دز

 ةشلاَق اكالطم مضجن قفاربو ةيداعرل رمال

 شكا هيلعو ىن انلاامفر درلاب تاقنو لاقو مر ىف

 ىرتلا عي امتع لافو تز 2 كج سو ةيرازهلا َتاياور

 تفقد | هلال او درلا هاذ لالرلا عزعوا سكعلابو ا عنإتلا
 عيبملا ضعب 4 هفرمدو لاق مغ عرتعو مالسإلا مرض

 معربو هفلث اميل ثم درو هدمؤبابريتع تيتفلإ لعام



 هفختويكرنقرملا نير ةالع مامإلا مزججعيضحلابو تسل ه را ىلايمت ن اكول ين اسنولم ياما باوصل العن مل لع
 عروس نع مايشالا »نكد كنعد قليزلا هد اادوملا
 ييدانوالاعيملا |بجررال رريزولاروزعلا صم نمةضانلا
 جدلا | هعنو هجري ضع يف نوكانا ا عيانمو نها هزم
 هو نإ جاتشس ماعم ةءاجاو ةعيدو
 (ةناذلا هنن ضّبملا نوكأ هصوردراع ئعالو

 سم رضاع اك ليدل عب نتعرض نوكي ظ
 هلاو ارجدإلا ناك اولا هيلع اوعهر مولا نبأف ارجوظ ع وأ
 ودول هنو هتدبابعرماو يلا هف اضا |ناانهو ىّملا دمي
 دلو اماانبلا ةئيتج جيابل الع عصرا نسا مثداوتساوا يؤعشملا
 راو ار يعاد اذ تفرعشتا قاطصسالا باب ايام هنهد
 عرج اهني ليغ دارها ارماهيحرر :ول اكد رشلانروزولا ناكادا ثلاثلا

 | عادم نتلاراولا ةميقدربذملا لع عجب تطعم
 ْ ميلا مل مطظتسا ثراول لا ربزعتسلابدرلا لمي له رت
 ظ هابنمال تاكو تسل و ثرونال ةدرجبافوتدلان
 2 ١ تاقرصمئنم وسئل لع همالعلا نسم |: ئيضا ميو ممل نما

١ 
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 فن مم اركذ نكد ردلا ايزوم طرشماراينجتو هانعت دو
 بيلار ازكي رويذا لا لاو هفلاخياس ةبهيقفلا هتموظنماو ذم

 ياو ضل بانك يفملانوعموبات/ هنباهنعمإتناو
 ٌتاولاذا ةعسانيا بف ءابشسالا نم ثللملا يق وعلا تمن ناب
 نع انميوو لماتف يدولانالئع ا ىزومويصدو بيعلابو ب

 جد تشم رزعلا قتشا ادإىلأب قعيامنياع يسرنا ةنال
 ”ةايزلاو ضم ص نقلا عيبملا ف ضرما [-#عق

 .ًالجوتنعإ اقع عيبوص جدلا ليعاتد اهزيطغلاو
 قت اذعلا كاله رن درعلا نعل هميايزم هرتمتو اند
 اتافتاوعدالف لسن ناك يت هرب طش لع ااولع ناكل
 جير امردياب نمولو هضيتف لدم لو صنم عيبو ةماجاوةباسكك
 هذهرو هضارفاو م قدما وهنصو هريدنو هئتع فالخع

 الاد مصالاوهد دي لوضايع ماسح: اذ هعياب رفع نعةراعإو
 أك مضيت ليف كالهب عرشعتس لعب كلم نموع كا لص
 هبهوول لوهملاو تسري الامدازياجيربغي هيف ريا

 ب... هجايولو عيبا ضن عيالي هت لف بلا نم
 هلا اإل لولا عيبا ضفشنن ملم عيبلا زم وهدم إبق



 هرهوحا لطم طإيزناو هلي هعبب فالؤم ها امال نعزابع
 هنعنف ليف لوما عيب دوو بهاوما يد تتسلق
 لبا ا رن رايكم اعرتش ا هبشف ابا تع عملا نيد يوي
 هدا نهد اجر قو ملكي يح اكأو ةعيب اي دركي مرح
 لائكلا طيس |ركمزالتلا نعل مز جك هلكإل لاّمال هن ابر
 ! دىلاو نزولا طشبن دورعملاو ثدزوم ار لّثمو دكلسلكا نوكك

 . يبذل ]كلا نال مقام هفالؤع هيابلل رم ةدايزلا لاضحال
 دعب امر تسلا ناوجحب ربت انرلاو عامرل ريع وسد دس
 تانوزولا قف جاتصال ذاذ طاعتلا عيبك اهزولا ليتم ضبمتملا
 نزولا نود ضباب اهسراص ال اهات يشمل نزولا
 يارب مج هدابلا نمر نيكو هصالخ وتلا هيلع هينف
 ليكولف تبيغن هدو !الصا هلبقال ويلا رمد يرتشملا
 خاذلاهلاتكن او زي مايكل يم هعانز ه] نع لعد غب
 زوم او يكل ناكولو ضم انصراف نكي ملق كدالا ليك تحل
 -_ نمتيإّيع هزل هن زوو هاك تم هبنم نيرمسلا زا مانع
 هاوس ووْسا[او هعرز لص عورؤملا جال ىلوا ليكلا لس
 طالق نوزوكوذ لم تمعن انش ملك ةضااذلال

1 

 ب ا سس سس ع سو ضم همس
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 |ذاالا كتشملل هلك توكيد سدّمال غصو عدلان اان ارم مام

 هم عضيام نو زوما نمل اركلا نبا ىتّتَتساو!دوصتفم ناك

 . فق فماناحو صد هنت ئدخ نزولا نإ/ضيفتتلا ٠

 انيدولو هيلاراشمياانيعول اه معو اعيبوا به نما

 دوجيالو ضوهن ولو نيدلا هيلع نمن كيم هيف ئرمتلا|ذ

 لبيتك نييبغدلاب نيت ؛اوس هضم لبق كال ننا عريعنم
 أمهلدب ذا ذإح ركبوا ما ببالبا عابولف د ةمكرلوا
 ناصر جاور هضم بف نيد لكي معلا نكو رزه اذن
 لصاحلاو منيدومو ثورومو لاعّبعو علض ل دبو فلتم

 وس يئيعابضيد لسلك وير اونائالا يف تضل ناوج
 هل ش تاومل هش ل خذخا ذوجالو سو نر

 فم هدو نسوا ف هستدصيوجنع نمولو هيد ةدنزلا و
 يببحا نموا كرما نباظفلو هصالخ هثداووا يرتشملا

 الخ تلط نببولذ سلجم ا ي عيابلا لم كيرصريع قنا
 دمد مدئالو أيا عيبملا تاكا داناس دهن مريول اهو

 ىف دان هداز مثول هغانانإبنهالغلا عاكس وله ركوام
 "فضح يىرتشملا حف ةلباتملا ا :دولو ةضالنملا



 ملدازف ةاّشلا تنامو| تاكواريدو | نمٌملادجن عإبولذ
 لافمحوا نضرو |رجاولام فالزع عيبلا لحم تاونمل نمي

 (نصيو َعروصلاو مسالا ءايتل ةاّشلا جذوا انعيس سوم
 نمل نعبمو عيمملاك الم دهبولو هنم لهل عضد عفانلا ٠
 للعتس دانتشال اب نقعلا لصاب ناّةيليطحلاو هدا زلا و
 ةاعنشو ةمعإرمو يلو يرمظن تاقملال شاع لكلا طح
 ظ أيا نكأ موا نو عيبم نسداحو كالهو َتاَمصصساو

 مززلو وبما يو ةدابلا صو عت لحل ةعذملا فرم

 قلو رش قو از ولسوبع نفاذ بوند عيبا
 ايي يؤسس تو لم ةدإب نلاتكلهولف دّعلإ ادا
 زيت !هوِلَسلم كلود انوع لايق دانولا نو نعلا نم
 وبما ماّانسةدإ. لل ش الو هِنَم دس دععلا
 عيبل نبط يصيد ماوكوولا كفاله دم وعن
 اطاقسااو طاقنسا هذال عينا اتبع نان عيبا تاكا
 اة سلا هارب نخ هفداجج دجوو بدلا صالخع جبال علا
 اماو نالمْف انوا طارهاواقافتا :اغسسالا هارب قال
 مقعد ظحوا تيدبع ولو ومع, افانملا بالا
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 ص يضل نعمات ضرس عولكذ امل وفداع ثلا

 ناوإغ هعابةيزإ املا تو قالاطإلل اييشانل اوهورلا يق لأت

 0 مر راو نايلعولو مصدال اك ْنَمل نع هيدهي

 حئابل تايشيس ال ا ةرمملا ئادسنولا لقا ب طخ وللا ظ

 ةدايزلا,قلوتبو ىترعلا هيلع مضوامب ىلوتي عيش وارعشموأ
 يدلك ات مزل ى لكلاب ىرجشملا وجر بيعونج مرولذاضلا

 ىلدب هابشسالاتاننادم يام ىلع جس قالا ثويدملا لسنا

 عيفسلا انخا !اموام دودو ةلاذ[دنعنمتو ٍلسو فرص ْ

 |ذا |ومرا الا هلبجات مزيل الو نضرولاهجأسلاو تيملا نيدو
 0 هموزيلب كلام مكحو | دوت ناك
 لجؤم نوبرماعمإ اهاوا نضل ةلجا فرضا لعل احام ا عرنع..
 نم ضن نأ. ىدوا هسصولا جدارلاو هيب ىمملاوخلان الهنبد

 أمم جابو هنلثنممنلنو هييسءاانالو عيد ثلا لان

 ةدسيسز لعرلايذلا هنصرق لدجاتي يمّداو] يصيلا ظننا
 انف لطاب هو رمال لع نيرل لجان نال صاحملاو م نبوي
 بيدو عضْسوهلاذاو ضعي مزال نبع جامي ملين يل
 نإبمتلا قهّصعَتو مملا عقاو كل ذا دع اف مذإلاو تيه



 ضرتلا لدبجا:ل يحزمو تنل لطاب هاج تضل يللا
 رغد رتخاو ننرلا نال لضالا نعرض تين البجوم هتلاك

 تيلازيد لسان هليحهاشالا لجو ظفسإت ةساضه ٠
 اذ كل البوم ايضبو تيل لعام قمن هناب ثراول مدا

 ناب بلاطلاّ دو اهلعزلجوم ناكها بلاطلاهت دصدو

 اذصو نيدلا جيبلاب شداولإ مالالاواكيغن كرت مل ثيمل

 لجيال فوبرملا توت لحا ذا نيدلا نا نم ةيناورلارهاخلع
 هاد | ما توم لحول باتل زها يس تلت لنيكدع

 ماينالا نم صمام ريدا نجم ازملا نهدإ نسل ول ولحس

 هبغنامزفلوه شت نذل ف | .تذ زمر تملا باوبجوهو
 ىمهو هان انتل ىلتمزمهنطهاماعشوم أ(ةعاوتالل

 يع درب متوذعرو ضعلا ظفلا ايا نجوصنحم نوع لوف نمر صحا

 هلم درملزحال متل عزه يلذم سن لنزع لام عفد
 يصح م]كودب يلم فض ا هبهو ةهيرو نك جرح

 بطصو ناو بدكس أميل نم عع يقال كالر رسال لتعمل
 ضو ريوتملا ناهلعاو لئملادردزوتل توافتم ]كو رادعو

 وينال د عانتنالا نفت اوس دسأقت عيسي وسد ساو
 َتوُيي ظ
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 ويانرلاو عابرلا ضاعسا مديد نياوستلا مماح ثللا توا
 ذوحووإ لس نيالا هناي تزودوا لاكي املك كو ظ

 أماددغوانزوانز هزيخوات زو لواندع دعاك عبو

 ظ
 هلفث تِرِمِكَذ يلارعلاو ةجارل|سولفل نيم نورعتسا يد

 مثار. نزونو لاكاسك) كو اهتمت مزعالو عرس مبطن

 طروسببملا يف هركذ هصخرو هْيالؤن معاد هلت ينضم
 ديون مامالا لو اردو ةيذازيلا ين هاهجو فالضويغم
 ظ اهصن ارهتمو ثلاثلا دنع ىعتسلا هيب ايم هيلع خل اثلا

 واذا الخلا ذكو لاف يوتشلا هيلعو اهنجاو مونزعا
 ةتمد بلغت ْندِع ضل بحاص عنخاو ك١ املا: ارلىط

 ا|صندا ب ثااذلا دنعو اتااضع هضرعوا نب اعلا

 نرتدهكو ةحاوط تخاف قاولا هجم عمرباا هيلع سيلو

 سيلو مم بلاطلا هنخاذ ىللاغ هين ءاقطلا كس ماوألا
 هيطقإئء جامي هن وب ثأب , بولطم اردودو تولطملا نسح

 هكاؤمل انماوش صقام هنمنحايزلاهلبلاك ةنامط

 بحاضوجيناةوطمذ |ئحهضِشي مافانزوو | نايك

 ةرتيلا همت نال خرم ايجي احنوتلا



 اى 9م قهماعو تح داس ولؤلا قالك هدوعو مول

 ] نه ضعملا نسفتن ضرعلا ضعت ىلا كلل عة ةييتانلل

 | افالخ مات ولو ]كم لادر هذ ِتاشلل اذا خدم ماهل ايا

 يهتيسو نايل هبضو ضع ظفلب هداّمقدالعداتبمل

 ضمت! شيز اني لادلل كلكملا هتداذ إل داتعتدإلاداّرعا

 اقره ولف: مضوسح عار نب ضوملا مام وول و ضولا

 طوب هلذ هنزازي نبذ نع فارم | هنا لطناندنص لبس

 اكزلخ مفدال ىنهلإ كرس ناين بسم رطوا
 ١ ول فالثللا ! نكو ١ تا

 ل جناح اودال لن ذيك لع ضوسلل تاكمولوو عوتفللا
 (هينضؤريتاهنأوسةعنذول اكوه د ه2 للا لفي يتلا
 ١" ميلاف اهب صولا هاتاف عار دز قه هرتهسا

 . نتناول د ملاتاهاتلأذ و
 ٌىدرولاو ءارنملا نال ع سلاو نيرا اكو قضي وتسسملا طبع
 لوالا ى عرتعطعادإ نا 000 ناذ
 فقلعتب إل نصره هدوم اورلا سسرعل هازعو ناشلاال
 هكر ن|طينالاهتمرس ائلاف طف ورثبلا نمرنإ لاب

 اوعلب 2



 ىلع ومكملا عاررلا قر افرض ىهتددر طيز اون
 هدر طوب اماط هضّاولا نأ الط اين أك امههدضص يدون نا
 دلبدوجاما مو ناذ ضمد ام ]نم هيلع ن اكو ضا نامي
 قف ورجال ليضو دوجلا لونتلعنيابلا يجيد ذأ اس
 ىلع ضو نإد ودل طرشملاو ماحططشبلاب ضرولا ةصالخخلا
 ضو لكماضمالا نم هنمد غيعيلان[دلي هاهي تونا
 تاب منوع ومرلا نيكس نيترملا يكف ماعاهتغرج

 ريع سراو عار تح مرعتسا عرش نم نهرلا ١
 لاقو هي درعا ضاو مهلا معدد ضرما لاذ اه تضال
 لولا مثعلا ببدل ضيف لو ماركت اذ يلوم اهتسعفد
 صن ارما هذال ميعلا ِلعرضوملا عجرب الو هيلع نيسالور
 عخادل اب ةرعاو لحر نماونمز نسا داو اجالجر دو ذرعقح

 هدأؤمو تلق هتصحالا هنمايلطد نار سيبل عفدد ىدعالا *

 ضاوتسااهيندو هبنق ضاتتسالاب ال ضرما ضني ليكقلا اس
 يلع سن زو البدير ناعجفتسو زوجان زو نيد
 لافي نكي! اباميملاهاطأ يب ةررجترع مالسلاف ةالمشلا*

 نرإسلاءاهرامو نسحهدد ١ ىنجونو انس نولجسملا هلرأم



 3 اى

 .نغدريسلا ثلا اش أهنوو هيض هندادنعوهوأ كيت

 هوومدو تاقرمملا عداد عركي وزوجي ضائلا ةجاا مل اغ

 ضحمئالنيو |رشع يئثنإب شعلان ناداول د وقنا يا يئيمل

و تاطلسلإمهلا درون امسح انناهز ْق ةاماعملا ىدزج
 يوربك

مسح: ههيزاي عملا جهال إب مالس لا زي
 "دا فضدو 

ذا اسمن كر ذيع
ورروب باجاف همزيا ا

 ظ يلا سينع

يوصلا نهى د كزترف هحرلصو هتيودورطتنا
 درسه ع

 ياما هنمي| صحت باحاذ هيحاصل جرلا نه عزضا|م

 ةيضلازمالا يس أنئانامل نك صا جمدرمالادر و

 الهيب تيونمروعرولا لمعي نا يحس كر ذ نميداو

 فما دولا نعي بسم امو ساو ىلتا صوصتلل
 لزم اركعولو ]فمه اهشو ةدابزلا قلم ةذها

 عذر نيديفابرلانمارلكق رسائل عوسلاهتكسشلا ابر“
 |  هيبم ضتملا,ك لع هنال هناىضدرالاءاةولامامولابرلا

 | دملاو نذل سيلذ نزولاو لمكتاوه ضو ع نعا ا هيرصو
 ما مابعد (ىتملارحإل لعمفلا كلر 3 ط رشف 4 5

 8 ايس ذاهب ل !.رب سيلتا عر عل اشي وأذ تشم
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 ةرشع يرش ىلذ أبرب ةبهلا يلضفلا سسيلف ةءطوافلا ف .

 نها هنمهيهو نا اًمدادهدانو ماد مشوي ةضف ماد

 ماس ةيماهنالسكلااهرضصناانهو لشلا نتن ماوأبزلا

 مككذا مهجن وصف و سهم نع منح نع خلافا كرمستبال
 ةيهءإعمو طنبلاذاجحا اريمصناو ءامإلا لوف طححلاو ةدايزلا
 فقرولاو كالا ننالاق ةدابزلا|ظباو نقلا لكم كد انتم
 اعدعلو عديد عربد عبو ةصولتلا داق عين
 مرادولو مسيدال ءاشم هبه هت الن اخ مدابت ذل انزاو كا

 اشم هه هنال نجيم لعمل هبهزعأت زو كولا جلع
 ادع نور صر مه نع مْ نعاتسمامو تنل مسن

 ميمتدمعلاوطعملاو ةدامزلا نجلكاف هنلغو عيت قرنا

 "وا شلا نمل ديت دّدعلا وس امال اننغاذك فم دتع

 ميج ةلعيجتلغو انعيلع هن نميرا مياة ظفيلذ
 بجو ناب رضوا هفنووالتكيدوبصملا نيل ةدانزلا

 جيزجرلهربحاتلاد لان تلا ةوايزلاه/لففلا نما

 ان فر لاوس رم عومي تيفال زويل ماب زم



 سمسلجلاوا رعود /ىملا كابا دعو ناو محايإلا لصاراع

 '  اهنعوابول فديو الا عمولو اهلا نمو غملا لح
 ١. ف تنسو ةيضجلا دوحول زج مللجا لا دبع
 ا ماسلا بوي زنا لني اليك عزم يدوهنم مالسا هررلاو
 | تلق تيزلا يف هطنمملا مالس ذاب اذلا نع لاكلا نبا لتنو
 رمل يتبل ىالنعاشلا| ال هرارول ب ندملاناهدأوم 7

 سيئشلابو ىشيملاب قف ًاسنلا معنا ملتسلا قص دعو

 ىليكويب مزج لون لوالا لال انلع عر م هييَس تنل
 داخل الخ مط مريغولوالض أ غتم هسضجب يود
 نالت وود نجلا فالتحا  ٍضذو ببرصو يليكصح
 عيب لحو لاا هطيماكدوستملا ضالتخاوصاخلل مالا
 سيب لعرشلا اذ يسرا يعمالي النص اذتسال الث تم كلذ
 تالُثَو سفح ضو ءاضنطض نودامد م/زلايداحملا
 سلو ئيتمافتب هحافتو ءانملا قضد عل لاه ىسحجو
 ني ديت يبا خبال يلا نايك عزاولامتاييإبزطكاو نسب
 ترن متوأ نانا نخي و هدصاو تنيعمرغعان اهونو لمت
 ل ا مواد ١ قيؤسانيمو ييزوبجزوجو نكيتطيبب ةصسد



 ا

 نب ملا حا نمئكب ملا هنمإةثابا ناو نيباودب ةامدد
 ةمصنو بهو نمءمذو نيربإب ةرباو عد لضانتملا منعت
 (/3 ىرملا دمع لضم ازا أع شجننولا تع ل خيبإلابع
 ريش ينفجيربةندح قمن اولايحرسجلادوجول كلا
ركرتكم رحب لكلا يعد تلعلا «تعل اًملطم نت

 لاركتا تن ا

 ج0 هوهشو بكا ببي ديك وكاج جراما نضامو
 +: مافابب يفتي ال ثر ن[ى نو ةضفو بهزك شوو ا

 35 بع ذب ابهز عايول اهات نرو تطنخ طيش قب

كد اتنلا هس دايك ولو البكَ شْقنمْضَف
 كوع | صقنلا نال 

 لاو ف دالانوجومالا كرت زل قرولا نم
 لمصر يلع رم

 لاكلا و اّيلطم ىرلاراسعا ناذلانعو فرعا ا رابغ

عيد اددع ماررلا ضارتعتسا ايدنذ) يدمسريلع جحد
 

 يكوشلا قالا يد هانم ضبا اميز غانو قيضرلا
 ”درا نيه بتوملاو فنصملا عداو صراخ ةداعإع
ب ةضدو بهذ ٌغوضهو نما اوغؤب

 ضد طل

 أف الخناح ضيملا لب |ةرفتو |مشيعن جئارن عابول يح



 ب_ردحو جس عرنعريلا» هعيبلالالاهذإح فزنا
 2 فقولامودرر نيالا وسد دروانعلا قوقحإلابرلا لام
 1 اًيولذ اب ءايشاركتا اذا نهرلا بلقلا يتد ضدرعو ميتبد
 ٍثاذ ناجاوهدخابّمت ناف رنات دوا مهاب وا انإتمب
 ناو ىل عيبناح اكرم. نجي ماودصا غنم ال افزع
 فوضت ادوزومب سيلا فوزوملا عيب هنال ه تناصر دولو
 «دايزد مطر تيوالذ ةكشسا م نيرودلا طريب ناعم تيك
 اقاتتداذاج ةحوب نموا ةيجح ةحوبذم ابداع ضايج
 مضللابداراو كرم نبإاةزوابو اس نانيتنجولسم انك
 سان سوينا حا زج ىماو شرك طفلان عنا وضعلا
 حطت وينك نما رهو التل ادأك يكس الم ناتج
 ةنضلا فو يواح رمال وهز وو ف نطملا كرب
 اونو[ ياها "5 نطق باش نص لزج سال
 نزودريلاذ| هيا سنجل ع كر داو تيضجالو
 اتدلنمانزوالاليكالذ اتقي وا بطرب بمر هيئكو
 ”ةزاوضوارتقز عبو ذاصلاذ دلنح لاملاال لاحملا يي يئييعلا
 الئارتم بربزبو )بج بتعو كلم ىبإاةافازجي م

 اذنك
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 انسايسوااه طرب اهيطر عابس نامرو نيكد تحي مرع كك نأ ”

 بسيرو ار هيدا كو سسبايلاب و هلم الولبمو ابطررب ويس

 ةيانملادىلبز جن اذالخا زم سس ايلابوا هانم عوضصتم

 كوماس ىنضيدرلاو بيللف ّْى او بطرلاكقلخ توانس لك ظ

 مهلو ٌقضدلا ةطتحملاكدامصلا خضم توافت اكو راّسعإلا

 ًاهيضعب غلتذم مدل عيبكو اكد تيياطعرتوجة دلما
 و <

 نادرو بنعم ةداعلا ماشعاب هضحورما اىدر
' 

 ريس زخووفيو هيل ةاعلا بمس امئفلابةيلإ

 ينم صدو جوبشم ارقد جوبطم تدزو 00 دو

 2 اهصيلانزووا اضع تم هتم ىنملارعقب

 تروا هي الويطلا لي الاالضانتم م 0

 ثالادجاحرلا ميفلا و يطززجكوملن ثنوول يدهةداع

 الئاننامزياما هتمزو هلعل هلا ورصم ةراع خذو

 كدبّسو ا ومهتمملاوالصإلا تالتخإب تالتخإلا 3 ضادلاو

 اي يسر لوو صطعإل اذاحو طف مهلذ ةفصلا

 طلو سانلام جال ىلسلاطبانب جالب اومدزم



 نادرللاب دوه ناتستولا ىو ىمسأم ىسح م ضتعد |ىلكذا عنملا

 نيدلا مدي ربامرده انما نمالثم عامنا سحالا
 اند ريض ّىحانم ةمولومز قصب وصول ازبزلا ل عجم

 هنفووبلإب مانا كش متاذحلا هسه زأبتيلا تم
  هيلعوادع نو انزو زبغلل ف ملاوي تارمتملا اير
 | .١ عيبزومجر يواحالاو دصاقلا ضالتضالزججلا | تيبللا هيناميأنوا هنيلقتم ارح تست كسلا
 ١ سمعو عيبالو ىغوراوح قيدوسو ا تعددت ربل
 | ايزل موزع يوسملا نفل ايو اسوا وا قلم قدوس
 | ذا الفابواتم قيددإب قيقرإا عيباهوامإنالخ
 - قود قدوس عيمل كام نبل نازلي نيم ىجتماناك
 صار اةفاهرصب هيزقملااماو هيلقمع هرلقم هةطحو

 ةوكيخيح قولا هلم ب منملاو تيزي تقيل ال
 معد انوكرل سمسلاو نويسزلا تامل لحام تزلا
 هنري زو ةمو هززهتل امزكأ كو لشلاب سازلاو هلتم
 بعذ باز وينك لإ دوال نان عمجن بهو هنيس نيلو
 زب تملا ضرس لنعملا'ابرل ةدإب زلإب دسم بهذب

 َيّرو



 «هتمسسع او كلمه ندا يرشلا هيلعو دحن بثعاددعو ا دو

 اضن افينعر ءاب ىلا زي ءاريستت ضنصملا عمات اع لائكاا

 ابرالو تاكتعيك بارعسكم هيبزأحو راحه دش نيميعوب ٠

 اقتل هند نكنويل ذا انا كصال اربد هو لوو نربعو ديس نيب
 كلم نبا اق انما! ءرلا ققُكب اق زعسولو هينكو هتّيعرل
 ديازلاباغاو َى الملالا فبَصعلا جاعملا نع لاي ئكل عرعو

 مرو ىينمواةتم نيبابرال و انغزولا تحلل لسانرقلال
 كزجخئببالو ىلبز ركرشلا لاما اهيلام نماعاَجس31١تانع
 هل امنال ةطراوو ا دس اف دّمعدولو نماتسياسمو

 تكيخ اثللاذولخمذعالب املطمءانعرب | حيت حابمهع

 بيرك صارو مو بزكلاراد يب مسا نم مهو ةئدلفلاو
 صاهؤولف ئنمع مع هلام ال املا خال ةعمإب رلا استيل ف
 معن ةزمد تلقعرم وما ءانئاان ردو ملاداع مانيلا

 مجالا لملبرلا نال صاحلا جاه مو ةشولسا نمّكم

 ًاهراويملا قوقحملا تبا للاسم تسلا
 اتيب عاش اريزعسلا عماجلل بيت زن ةيعبتملو (.يعل
 قع /لاقولو نيعلا ثلشمول ىلا هيف لخيبالا حار



 ,إنم عسسل ال خيشلا نال هبل عرش ملاسرشكو ليياق لبو ا اوه
 الاهم ليطساالا موه )زن مارس وكل ١ تسال نكو
 دنعو مومو يد طك ه موضحا قفار عوا هإ وص وح
 هيووهرتكوا سيلك لكو اواي عضانملا قضاىملا احلا
 ةشالاولو اهضيزكتب ل ناورار: اش ولهلا ل خيبو هنهوا

 مانع ىكلا فرع لب ممقملا ادهد تاضو!مأينجعوا باورعب

 نياكو جداد نمل كرك دال ولعل لهدا نر عد
 ينسي كر ارادال رع اولع هوما تيب وينإلا نأكداوس
 :املاريبو قنيككلارارلا سلب امكن يارس
 ناو لخابلا نادل انكو هيتس قل اراجتالاو
 اههنحروصا ناكأذاالا جراخملا ناتسلاال كا نب جرجت

 - قيعوؤلنز اطذملإهالادلذ ريكا دا نإ شمول واعد

 تيما يدزعلالماهيإتبلد الا ويب لنا ةللظلاو
 دارا وم ناالاقو صاخ توعد قجاكبالا همكح
 مادوا تيب بف فعالا بابلا لعيب ىلعل امن
 تد املا لغيبال هن اخ انهض منمدنال شقارلاوكذ عم
 0000 قحاكونعالا تاو ليسملاو

 مترا !,



 عاقتنالل دمعت اهبالركذ الب لخدتق ضئارانانإ ةماجالا

 اهلع اصوام بن اولو ٌرصالخ تخول نمرلاورعيعال
يرظلالخيبإل نيف ارميوأنو تصوم موابريصواوا

 ق

 فارم او قوقح اركذ ناو مّمّسلا يق لخ ديالو ويبلاك
 ةيييوقعيلاىشباوملا يو فلا نعم عربصانضربالا

  عانتسالا يدصقيال ذا عيبلاكنهرلا نوكتن ابن
 "الذل طفل رم اكل وقتما هتنلا تالا دصوم تاق

 تاجالاكةفوقوملا ةفدصلاو نعرلا ين طلا لخيبو

 ةهئاورتهلا نوككتنا نجني متر لل اعبر تنصل مرّجعاو
 2 هجن ال اهلك هحولاو عيبا اكل امريع فتملاو هلذملاو

 تان الا ةحليلاموه قا ديسالا ب دو ا

 ةميلسصالالرخإو قتل < ديطكأاب كرد لادبم اهدا نا عين

 حممد نم «ل لذ اناصيانو ةباتك دعب سكون
 دب علم نارك همز عدا نإب كلملاب اهب تانتتيساللاك

 ليع وملابس بجودإلا لهاشل اذ نهرب ورل كلمانبعلا نم

 كد لع معرب محلا ثلا نالطد بصودال هن إلا مالا

 هت رومولوهنم كام( فيل اادقلت نمرلعو ديلا



 كلا يعد عمتالف هايشا دش رولا ةيئن ىلايكدعتيف
 نسمرىما معرب الد جاتنملا يوعدلب مصينعكملا متم
 ليذكل 7 الد هيلعوجرب مام هياب ىلع تينعشمملا
 كلم نات هقجكالبل هتماومكأ يعض لام
 ظ ليلة كين ل صول كولم يشل ل دب نال دنحاع
 |  فدارهايلذ هلع وحرب ل مكلدعب هن نعارباعا
 محول و ركام نعل بلا لارنزل أمرا *عياب لع عجرم
 لطب لصلاب هذال وجرب يرعشملا لضم تمس
 ]طلاو نيلوممعلا ماجي هماعو عوحرلا ىح
 دحاو كلف اماقتاروضولا خسف بوي يا هبحوب
 مرو لما ةتعلا يقولو لشكل ادلع تال نل انتضناوه كرو رز عمحرب منو ةعيأ ءوبحرلا ةعاببا نم
 ميول دام اي حملا مكدلآمآو لصال امج زغب ةيعورتو قتعلاذاو دل نم ثلا ايكوعد ومتاالف هيض قرلا» رق هنمىبيس ملاذ ارحان ا لوجدوا منيب ناك اوسسانلا نمتفاكلا رعمحةيلصالا 2 ةيرطاب عد كات الزل لسنا تيزملا ارتحا

 رص
 وي



 هزيم هلضف نوكنالو ةراتلا تقويه ةناكلا ىدَت
 يكن اف هظفحاذ اشاي ب ومهند ىرطال نم هطساك
 ققوو رضا كلم يوعد هزم جيشنفال لمد تراك ليس فضول بف ئدو) اناضتل | نق تلتخأو ةيل اذ هثاع تكلا

 :اضَملا هابشالا قد يداهلا هل دس را ملاوهدرحا 1
 فقولا قدالوو عاود شو بوبر يل يدي

 ' 56 دا نعلاب
 9 : 001 تال 0ع
 تبا لصإل او صا بح هنال عوج الف | ىكّسوا
 . نينجب دس لا باك قرت روت مسند ع ةيكشلا
 يئبهلاو يهل زلا مولكر هاظوه اين ين لكؤال نك
 وه)درإ الإ ضتمصملا عرت ذرحامكم وو نع لن

 ىل قيورعلخهتيالو معلم ا يع قصاد رجم
 دنعالادزت الاب كمعاصم وحلا لتس نادك
 ا رمد لو ةنيببل ابو ةجاحلا
 امرلوار متي هئيببهدال تدار يَرتم ا سعترَو

 ريب“



 زازيلا مالكو ىيطبزربصالا دلو لإ هج بأضعلا طوخ
 اديلا يذل ما انيسولف دوبرشلا تكس ااا علستمت دنس

 اةاوكساونميال هدالتسسا غرر ضودإل يرغ الا ولاقو

 سماكة ديسمل ةميقل بزر وما لو توكيم ةديسلإ ابدلول

 اهيل ل حرا اهب ىيلا طوف ناو بسدلاوكرعو بارض
 | الا تف اماساعلاب

 ان ايصالا وه بن اوزلارداساذكو ابعت هاعد ولذا قولا
 م 1
 ايكا ضئادتملاعممورسداولا ايزوم نيا تسمراّالا
 ا مالعلا ئوفادتلا

 هسنلا هيمو ركل يوزع دونم ةما عت بلص ميزصلا
 فال قيذوتلا ناك نيل هو قضو ١ذاالا عرتعل ادعتيع

 ةروتكل لانه ةئرضوانفملا تأقزعتس يف هقق خمس
 لع داو عونعا خريج عدا اهسهو وعر نب يبس

 نكيترملا تام خياره ري ميلعيتدملا لات ةقنلا
 لبس ميامعلاذناشاريم بلطم هيلع يعدل «| كر

 ظ
 ظ
 ٠

 ١ ضاسلانإ اهل او لين ضادا الاف ناو ضتاحتنإ
 006 ظ ظ



 وللا ذلواقالطلاو بضل اكهبيسن يجد يوع دونم
 هاريشساو يزل يعان ان تومش اشم دبع ادولف
 عياملان طناف ارمروظ يصوم اذاذ هتللاتسايعادهاعم
 دبهلا لع سالف ذاك رمي دقو ومدي مياغوا طاح
 أضالخ نقيب يحتل جرالا هبانلا دوعو
 هيلع عوصرإل ط مف دبعاناو اطمن ٍيزتش | لاقولو خالل
 نصرا فال مرملف اذا يايا اع ستعلا معد درمداق اننا
 سرها نال صال افالصا نمد ديع قاف يملا لاق نإد
 ]ادعو ايم هتولالا ضم |عملا قم نغصيف نال تبجي
 ضقولا دمنالالالا لس همز, يلج ضمورنا نعرب مت
 أىت قنصملاءرّمعإو مث فاتمالا فالك كلملا ليال

 تكف قولا متو ىلزلا موصام زا هلع ىلا
 ضاوأعرا يح هضمي نو اكيَس يرش باازكل ارطع
 يرش او ابل اوسع توسءاوع د عيشال لنا
 امدح نهرين اهرب ىمذولو امبلغاشغعلا
 كلان مدعوم مث عيابلا نحاعإب دسم انا لع
 ينفر ميعالَوْفلا دما عر وجبلا نلوم



 تو وعر! نع قضم لاةولخ كالا خيرات با:

 يمل اهباضملا لبْمف هس دة بارلا ةزهئع

 كل وعيال لاقفدضتلاق هبابلا هيلع ديس ارءخا ٠

 70 محمل

 راقيلىتيسلااهب اضمن يوضع هقدتتول كور ززم

 علا ةميوزعلا نمر اتنع لاخ ىلطم كلم ي هاوعد

 8-5 نع املا ةعصرلا نم عنيإل ديفا كزمزيوكب

لا تاك اعنابلا بصتعلاود يحّسمرإ وتساولز
 دلو

رضا ناو (ىملاب عجربو دوزعلا مادغنالا قمر
 ' هلت «ة

 مدا(! دماول ةينقلا يذتدرد ىتعمساا عيبلا

 هم السروال هاا ]لبي وعدد كيب ة مت مسامع
 |ةحيدال صب اذا ام فزلذع هلي ماام

 باتا ةدارشب اقتعساجس اهطاعن كير سل

 يلع اعلان جيماف طفلا هسبشي طغملا نال نك هنما

 ا ع
ا اذل نمل عوجر) هيلع ىديسمأ

 

 فكوكصو تالي فرضا نم دلاَولو ةدآشلا لعن

 نال ظ

 م 1 3 ب م 0”

 مي بل وس سجل يسم ع يلج لج



 ةل اكو لمن فالؤع صصقحلا مازلا اهتم لكي دوصتمملالال
 6/ةبمزلا ذا يضاقلا ملعلا يصعق امرال ةدادشو

 راو ني لوب وح ىزعد يف وجر قع وصرإل و إد اهيخح اواو |
 أمنف ةاععدرا ارد (ينمود ىتهسلاو نعم دج يلع ةبعم ليت نع خوص ظ

 6 ىئدملا 0 در اب حسو لو حب
 كيفي !نامإ ليشمل ن١ يدوس

 طقاسا مل اهجنال هاعم لع لوري نع
 . قرا مطاعم مع جانا اَو هكا 5
 دي لاغ |بّتن م نهرو ئدحب ىدلاة لاهل شعب
 مك نا ابرك يوعد تسير ل

 ةنال لوبجلاب ديف لييملاةمولس تارضل ©
 كلذ عيب ىءادام "يابو لعام اف
 مرش هنمّقتس) مايا يجعج لتي تاورارمملا
 تقدس و ماررلاضيمف عار ل ع انرلا نم ايصول
 فرملا نوعم نم ليملانهذال دانيل عدا هت نود
 ىف زد موجرملا تبوك طن 2 درا يس” ا ذاق

 اهنرمم ةيبحلاةمو ظنك ءظنتلذزحا عقم اهني



 عيبجرلا مهدي ريعدل» عيبملارباطاةةنسمرلا
 كلذ بنوم الا

' يداانهلم عيانلاذاإل» اهفدنترا يذلا نقلا
 55 ٠ 

 جم د» ايكركشا اعد ناكرتناب»

بوت لعانيش 4 أصف بخ اوتشاولا
 ايضغطو اهر

 ءاتهم العر نتعسا مث انماءادجد كوني كاذب

 ٠ اسيا كلل انغ يذل |لعوايص اهايبا كاذ وذل ا

تفتااهلع ناكيذلاانب 8 اقلطمىةهسللا از لعألو»
 ءا

 هلئشانملعوماتلاىتض مث ل هظ اقنع وسن اوم
 هه ١ د١ه) يشعل «هاعد | يزلاؤإ ضم

دز يزلالع«نملالدلاذ وري
 يكس ا هعاد

نمتلإب وجرى ئهتسناهنو ضيبوارا اداه تيتملا يف
 

 رول مون ريل ,نمتنلاوبسا ذا ودارلالعاينبضانبلا ةئتثد

 انهناتب عتيج تقدعساولاركرال نمل بع هس مناع

 يحونا] يرشملا كل مطعدرو ئه ئ ا تعسالا نام رق ل

ب نروجولوالثسااثملا ميغ هبابلا لع عوجرلا
 فلو اا

 نبل ععرتول تونس ايغيرارلانم عدوا ةعيلابل
 ةضغنلاب ال ةمّلان عوجرلا بجو ركحلاإل إبلا لي



 يشمل مناف كسصلا ف تبكو يحز لؤي
 مسسلاد له ةنايلإ لغم ةمرمزم اهنم هدا ةفنخ ماهم
 |ذاو رسما ةهمجال ىلتلا ميج عجب اها وطو ايي محوا د
 جراي هند انا ديهاس فمرلا ناد دمضم اله
 وحرر لابو دق اسلا ضح ةقفنال عطشلا أن ةَمج
 ىلإ .ىلستو هنمفن نكيام ةمتب سعف عين يبا ذا
 رش عرس خلا ىن همارمو ىاطو طيح مد عمر الف هئابلا
 د روإهفض عساف امركيىرش هنود قيل ئضنعلا نم
 نينضرإ ع ضولومرم ملا مداثري يي عقب مننا قابلا
 فيداو يرينا وضوتطتلا ليش دااعابحا تمس أن
 ض]يخإإلام نع : م + مد كار همزل عمت
 لعرب ليس كو ئنبن متجرم حر اه عدرسو) نقلا باش قمم اولو نفيا اهو جرب متقرشبل ا و) دملج حافلو
 كرتض اوه نكلو نمل نمر صال اهتم وبلا يف
 مصايعونعم ناكريزحالا ييرتشلا ني نم حاولو ةينق هيف
 ال نكل ةنيبن ةداعاالب لاب مهنا ءرع حرب ناو ةعابل
 . تاقورقنحو ادلع يرمشملا هيلع مجريارا لص وعرب



ا كعشلاناهكرثالا لاق وعيب نارل قسوبوب لاو
 فاشل

 دبعلادبح و ول ركجربحرلا لو الإ نتن لا نم لوال ةرداول

 و ماج امْملَوصنلا ف نلا هينا هأبد عوضرل | إككذ ارح
 م سهم

 قصت ثنمهتضا لام هقتعاذأنبع جشاولد هنت

 3 داناذ يغولو قتعملالبع لاما ىةمنملا وحرب م بيعلا

 هخبو ةعفشلا تلج فيغلا نحسا مث ةعفشا ب تنزحاو

 ماسالا عيملانالطما عينشلا نمر عيابلا
 ططصو لماع اعشبو ئعسوانزو ىلسااكتنل وح

دح عديلا ررتل راو لام اس بوصو لجان هدد
 بهنعبي ى

 6 6 د للا بجاص يعششو حالا وعيب ظل
 ىذلا “لورد ١ وسلاح ا /

 سرك ”فرعمو هتاادرد هد : هتفصاطبنض كذا

 اهنالرهتانرلاو عارلا نس اوين وزطو ثوزومو ليك
 تراقتم يددعوكلاماذالخ لسا اهنع تح ملفنا

 جل ' اباد لهن جورتضو فوبكوسلفو ضي زوج

 ظ
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 ٍقدذو هنماومردم اا مونا نيب نيم نِيلَع جاو

 بكموناتن و 6-7 تقصو ارو الا وطقم اني م نيب بك
 ةعّرونعوا دبزو ص موا هاثلا لع يهتموا ىزح

 تار ْنَرو لمد الك ايسلا ناؤ ب خيب نأ مرو مظلنعو ا ٠
 حمض أب نعديالذ هتمتدداز نو فنحاكزنرللو نمو ظ

 هتيلام توازن موه ا كددغي ف 2 دال عينلا

 ر ءأمو نيمتالب اد لعزحي ملف نامهروردو هر دزيطبك
 ةما خامو عم كوس ىبودد رزانزووالي ناخادغ

 ظ امل دّيداعؤب ياابو انزو ديوب نيحوك ش5 ةيدرغ
 دايك و ةلمتو أ:دونآما راد صول توافتلإ اًددعال

 قاطو فاشل انالخام هبال يىص ناتساور
 بطحو الو داو ءانزدزاحو د 5 املاذدلذعناكأو سدرك

 داحو ارنا 2 زدال اعاطبض]ذاالا د طرو م لأب

 اذا هنالات2و ءأشؤلؤلراغصإلاررطورعوجو وان و
 2 ادّمولا تقوم فاوسدلا  ديحودإل عطيطنمو يراهن
 تت مرد نعد ملقا يو عطف اول و قاقتعشالا تو
 مل يلا بر ريض قا سالا بمد عطمد اول القنا



 ظ لوجو هللموعار تحاو عيذلاو هدوجور النا ندد

 نال هعضومو هفصو نيباذا زوج لمع عوزتم
 | كوشضلاهيلعونثالثلا ةمبالا تلاؤ بو ولحم توزوم

 1 هلا مذا نياتسلملا ف نكأ مج جشدعرج
 حرصنكإ هديتف عوزن اوي يق ثالثلل اغا فزاخإلاب
 اتاتنإ خي هزار كحولوربدتذ تىتنناورلابْمْمَع

 1 هرنع ىلثم نع عرق هنا ييعلا ف م هيزازب

 اللا و هاذلا زوهواصم د تم لوبي عاذو لاشعإلَو
 ا 0 تيوبدي
 ] ةيصلا نيب ترقدا خوال ةضإا تمام

 ] يام انازرايدبب يدلبو ا كرمرعكرجرانلا نيني ل

 ء ددحأب همدحط نحو الو يق ضرعلا ىنصتقملاو ظ

 بكامل قو ةدوصوما تبوك لادم ّمعطمنماهنال

 دع ةيفوا بربط نجؤ لسا عوج ف هدف ل وشي هلا

 1١ قاتلي فربلعه تلال "انجن الت ةؤنوكبا كرد الزي
 2 دسياعادب يلا دوصو اق يا دئتتفمر ما عري دع لوو نمولسلا متو

 ١ ميسدتعلافركذت بلا تطوي اوس عنج ال اكوعبف
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 1 اصلا قواد و ين وش ماسلا هلق طحاو

 ءاضصهدو تمون همجي لولح نيكي نالعدماو فاق

 ظ ىلا تول جالا لطس و زحا تدوفي

 ليخالا تالطمل ال قوتكرس نم هنن ملسمل هب دصويتسلا

 دادمل 9ص ادلع انبادلاال تيدي



 ف ؛ادالاطرش لوإلا ضالخع لاما ميل تل انئيجحاو نه

 زم اييلاو ةراجاإلا تيتقفصلا عافجال مصنول طمملا . تنال اٍفااجالا دج لزغمبلل 0 ااا
 هانم طيس الولولراذصو ىوذاكو ته لحال امد
 2 الا ياش فيح هند دتد نانا ناكني
 ١ اا نيفاناكرك اني نيعولو دقعلا ناك لاكانب
 ظ ."قبلاطو ثلا نم هدو قيل ط خطو تس دبي 0
 - م اانا ثاوامنا دباب ف امال لب ارثذال لمص انيمغ رد

1 

 ظ ه نارا يو ةضسا هدام ل ةييدم
 )فهاد دل ى هيلو اطد نارل نسيلد يرب

 ظ يدان ناممأب رامز ليزك اناا

 ١ ةلاذكتا تحوال هاري ثيحب ناو لطمريلا سلا نع
 ' هلاتيط وهو زازب ازيبملسلا لامرسإرب اهتبرالاوةلاوحلاو
 0 ل رايس ةمنؤا ةسووب هداقعنا يشل معلا
 كالا وز جنا كابقاراو وجل اكل 1
 دونم ام ىملر توك طورشلا نم قد درمصالخ ةيلعرعجا
 ا ووابرلا دلع يدحا نمل ديلا لمّسال ناددايدملا تعا

 | سلا

١ 
ْ 



 اهدعدم قمت انا ارتمرحنإل نسعد ققتملاسدّملا

 ةرم ىلا عبعو ضنضم ا دازورش عربيا فلا اىبوبعلا
 سنو نمأشل طل ريع عز هيد للا لصنع
 كي سينأ خزمؤتلا داري تسب زئذ مدرك عرداوام
 مام موسم م نين املا توكل امر يع صنو عاصتلوكملاو

 ظ قرشا مسا براه د ديمو هيلا ماسلا راهي هيلمانبد

 سد نيد نيد هنال لإ. نينا اصح ماسلآن ك(ذرع
 نيبلا هينول يجر أطزنالدافل ا عش ماو دقنلا ةصحت

 دداعلاءطراغول ةارغناند امهانحاولو لكلا نو كت لجني

 بالسكري ل قدح 1
 مل لس عيب ون هند لبق هيد مطسملا يي هسا برلال3
 ةلاّعا ناك ةنميهوول ىهم هيلع ئماولو ٌريَلَونَو اردو

 برل زوجنآلو ةزباملسلاىصه تلا صزسلا قد لضمان
 فقهي ل اقاإا دهن ام وسار يلا ملسملا نم نيس يس ماسلا
 قيرااربإك لا دبس الاز حاس اذ ناكولذ < ملا ماسلا

 تلولسالا نزجانالا مالسسلا يلع لو مل ّملاّدالا كك اصبع |
 كااهساروادثملا ماس لاه كرلسإلا يا كلام ساروا



 تيحفؤمل لب فاليعلادجتسالا نتا فهضاتسشنا لام
 ةلامالا سلق ةَصِيَم طنب نكاهنع لآ دّسالا نوحي
 | نك كوابل سلا وأو ماسلا نالتع هي فرظاذاع وج
 مطوزلا رامي م يلعاع وأسم هنري سما بر يومشملا ماو
 | يهب بنهر ع وس

 ظ نعني ماسلا بر بر هرل لس ماول مي لادتسالاةراعان

 السلا ياما نا م
 ظ ءاعو ءاعو يل منع اآف هدر ماسلا لكي ن نام سلا بر
 رمآوا يلد وير ويعم مسلابر

٠ 
/ 

١ 
0 
0 
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 مح 0 وج نيرلا

 ام نركإلالد نيل ليكوغو هضعو نعل بنل

 تضّيقورب ربركق ةما مسا علاوي لا صون نمد هاو

  كلافاللزع ءيدلاذرلا استوت ةملسلا البق تف
 ةنع وهو هيلعدوتعل هال هالات ثتاموا

 رلعو



 ب رسوب د قول ن1 7 جو“
3 4 , 

 د8 لاهو عيبا ف لصةمالانالأدريضتلاتيايمف هيله
 "اء جيلا تالنع عرجو ياهلا كال لبق ماسلا الا ةالازاوج

 0 وو ا د د ا و

 مرو حل تاف رمش  نمدلاذالا دج باف بيع فويس

 ملا نَا آودلاة ا تلطس ودار يسهم
 لالالا وةادرلاوعو فصول فا ال ليجاتلاوتامرلائع

 عم ناو ف اتمالاب بحاصل كوتل اذ انت همولك زعم

 ريمصلا يدل لول أذ دحام عع انس اةذدوةجوضح
 1 حسو سوو: ومس جريس

 هنبمي *ةيلاطلل لونلاذ عال قم نصوم م دنع

لة ةيبب ىئمماتصرب ناو نعرب ياع ةدابزلاعساككال
 ت

بف انهرب ناورضالا نهربي تاالاهنيب يل منسم يا
 هنيي

 انتساب فانا عن اخلط هسا نانلنحاراد نين
 لاحيس!لاللاهزتسالا لبس رامركذ لجاب عال[ ع بلطوم

 ال ماما ريفيكرت طيبات رنه راسن لس يصم الز
 ماع هناتو لحالا ياذوبو ءا تنمو لاو

 سنن

 م مولا لعةعال اهب ءانصتسإلا وم تعش اسد

 ظعرمالا جتريالج ذيع عياصلابيو ءاوتب هيلع عز



 ع دوملا اوالخ هَل نعله جيسملاو منلام ةدع اناكولو
 هيض دس لفرع و صعو عع وصب وا صلاهلجْنآَ
 سالإ ياء هيبإل نيونيالو دوام هرج عيبا ناكولت و
 يودولو مما ةيور نو رعونسممل اصلا جيب وصق و انصرالب
 هدانممرورلارابنجركرتو هرضارمالا يلد هعيب عوامل
 : :سملاّريور دود ةداسلار يحال لا
 .نبإ لم لاهتسالا ناوذلابرتسالا جحد لعل جالاركذنا بنوم هنو نأ بونلاك م لما هيام دب مد
 منيا زوجال ا زلو هبه تلاعرانلا نال يلشبم نسيم نال نوجا حار سرلا عجول يداتنشلارهاوجم اجا يال زروال سسسرلا ماسلا عرس | هم نام دع هنعرون
 جو تاق زاءانسعناكول ىيعرمزلا ف بجالذ هم
 افياوازمت اقرشتلب بت يمس |رايا ظفعتلف بريتا طولذمابو مرعلاو دولعيلاو قسما هزطصملاو ٠ | ٠ ودا رمياوزجلانزجلا ورجل اوطقلاع بولا نانيسفلا يف
 | لاو ئتنل اير سدلاقد ةريوشنم بإب ننكلا قواعد
 ىبملا رس يس لج فرج مات رفوا رون يرش ا دحاو
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 ةبهلاا هيب نوج فسوب يلا نع ينج اهحزعاٍ د هين

 تسلا ليوقعولو بلل هدو ناببملا ابر بعلب ناو

لا اذكو مترهلا ىيحأ عاؤاربإب واسلآو جزملاولِشلاو
 دو

 اهلحواوب ةافتن الل راني اوهو يزن لاوس وا ترَع

 نملك ناو درعا, نيسملاو دس عينان هانس دو اكك ]

 نبال عشرتيامهو عنز زدتعلا عيبكه جكس: هنيدي هني
سلارلاس هلمو سانالذ عرزعو اصل فونحلالاتلك دانت

 ةاب

اعرذو :يشاه داو ديصلاتنضاذاهو ئبع
 اعاه

 يلاقي داهِنفةَتِبَص رعود ءاعبزح عبرا

 بدرا ةعلاع دفانقلاور تع كتيرا ماوه عبس دوج اك

اطكو ناطرلاكر !ءارهالدبضلاو ةزولاو
 كوس يوس هف

 املا ل جو زضؤولحور ومنو نمل اموس ةينتفلافف زوصو

وبا نوصو ناوجلا نسحلاّىلط اواي صول :
 تا تايحلا ويب فيلل ل

ني هدردال الاوزيودالا اهب وقتنا
 د سربعأبعئابدل 

اوم اكاكفامسلل هب عاتتننالا نوعا عرس موكا نال
 عّمت 

 اح



 |ىكس حيا سنع نهد ويب دوعجو عيبلا عيش عك رجامل
 ١ دويصيءع ةايصتسالارب عقتشو دس لا عيدلا داثمرد
 ريع اهيربخوإبرو سو نرصكويب ف لسد اجنلاد ماك
 فشجو لب نانا تح تول ةدسهوريزخذملاو زا
 نوسربامو مهزييانرما دوور يزنذكلغناذ يسويغ دوا
 ١ الضاربع دسافلا ويبلا 4 هانمدق اكرم أكل ايا هارس وصد

 الصور. شملاولو عيبلا لعيرمجداصإم أصوشو او وهيصموا
 عرنع سارا نو أيلول يضاقلا ماق انكم مولف هيل درججا
 (ششودارمجل رع ن أذ اجرت اكوا ّمشعاولو هأئلع هعتسد
 و ولي رزم حرير اهم يق أيعساطرلوتساواهربدولع

 لعرب يدنا دملادإش متداع نم عرض مامشلل ذو لس
 لاسر ابر مود اريصرخا جما نكد هزعووزدا تملا هو ذ هعب

 كو ناّتاورو نوزعتسملاولو تطفس جحر ضوزوم ل ساولو

 اناس آهات درج ذك طع راصف مطب ءاوصحل
 رات ذلاوهو نلانلا لود ماكنا لطب نمسا يف هيأ نضع ولو
 لجسم نمل |لبق ولف اهيت ب مالا كيرلا ذالاج لاك تيتدد

 قم ْ

 ظ
 ظ



 كنيس يوتا يذاىرت شل ربل امهم عيببلا عطس ناو جاهلا

 نقلا اهتيكرتش ا بآَعَو يم اذلا هعبب ال رامعلا اذا ىّمنم
 منوهنمهعاب هنا ةينب هعبإب مأةأف ةذورعم ةنيع نهلادمند
 هعاب ياويبملا هيب ناك [هجاناو هيلا هبا ذ ناماله نس د
 تماؤلا كم لنفعاهو نفلا يداو بياذلا لن عروماموا ىضصأؤلا
 نانا يرتشنزويرفظا ذا ”املا عب صم اناو بياقلل

 اع يابلاريجيو هنّملك فد ماى للف اصنع دحأو باغ واش
 ميزي زع هبحو هتصيش رلقر نصا ىلل لكلا عطدو لكلا كلوت
 ئؤلاو نيرجات م ادحا فال نفلا جرش دّمنب قعرضخاا

 بول الخام ن اونا ءا غيتسال يملا نسم يابلا ا
 بهذ لاقش فلإب كيش عب ميلا ,ليجهت طرشاذاالا ملا
 نملافشتيا وسخ يتلا ةشملاب يارياقصنته صبّسو
 بهذزلا نمؤلاء ادي هو تولوالا مدعلامزماك
 بهز جزضلاذ دافوبملا نزولل قرض او نصت ةضؤلاو
 ريكو نصرك عز هاهو رد ةضعلا نم ضن اوفا
 الكت الماعلا قتدعات انهو ثلث لكن مهما ىدنمسو

  هريعو ولح] ديو ةراجاو بضعو عبدوو بيصوو



 ْ ةةمبس نزول وفو رع عئرزمو دودعمو ل كمو نوزوم#
 ا بس لولا نرعبس مرمرلا مساذا لاككلاداف اى ةاكزلا يق مسن
 | فقتفافنابزالامالتماب ضلتن هتم نإمهنل اق دافاد
 ميلا يضاولا ينط اولذ سول ةنالبواهضد يداسرت ان كاقنلا

 3 عدول اكلصالا هنا ةضتملا رسالاو فرعاناهنمزيمبتعا
 | هاناوناغشاهرد ةمّيناهوتكود هين عشا اوك ملا
 |  ىاتلارعولذل لغو بهزلاو ضل ىلع قلطن مرمشلا نا هلا
 ظ نار مسيل ع | مالا ذ دحوم ل ناذ 2نم نمد الذ نالارصم فرعن

 موذكو ءارض تفرع كرم الظن ف اهم عاولدع ايكضقولل تملا
 ل دياقيز ضّريولو يرفا ةوعساوبا اوباالنملا قامو لاق
 قانا ىف نأكهضفن ولع ولقد ناكتيج
 لاوو ىلا متون اقاغتا هدرأمي ءاقولفةقفتاو اقف هقفتاو | قْمنو

 0 أن[ ضايج وهربو دز لتهدرب ماعد ماذا فسوبا

 1| لاك ييوتضلا عراتضاو ةبهرهت ا ةقوتس تناكول أك
 | مردؤلو يب ربو ةيلالينرشل هر ينلاو لانو دعجدو تل

 0 اهرتولذ هنعنب هطجسكلا يق نسكت لصرل نما ظ
 ضش 1 ا



 يبديصلا نمر سرا بحاص تاكواراىنو كلَ هضراآيم
 عزخاولذ هنمركرا ضرإلا بحاصل ىبو ةديدمول نحال عما
 تارا تيس دكت فله تيصماملطماذكء رد دكلي ل نع

 ابا[ دورت بوتيع عوف دشن دكسسو ا مردو لصرداد لضدوا
 رتكايظرادوكش اهياذنانمراسنالاةلطمرككم هنمرف ذل لسع عرف لعفلا دهب كلم هفكو جدال اتحالانكب ماد
 .دلاعوزحلاو دامزمالا عال هيلع بجحال طعم يابلارل بكينا
 يرش راوالا نمت شمالا ل نسيلذ كصو لددهب هاماذاالا
 هانم وكرر ولا ن ذا الب تكا ذا ةامماراءلكف مامات زف انطت
 ةربعب وهرت مدار لاذ يش جتنا ظكاولد دكا نق تععب
 محملا مما/دلإادوا هرعشاو ام حبت دع ا/ل فم انفك
 انهوالالاو يرلاب قسد عيبلا لقدم ن اجرك اقأيغ
 يرتشاولا زكو ءإ بيطدال اوس جالكر بويا لاقو سايق
 لهاج اهرارلٌوفد عابرلا نم طعاو ملمرلا نه لعيماو
 دمار ويدل عمون يجدن محلا بسس لد مل ام هبكير نضال ح
 يدل او لف عنجمالا عاب دارا نم هتغايل ير نيحل د لام عنخا
 ماقّرْشاعسالا لاق أنام تس هعس حق ساف دم

 أ جه
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 ظ زكي لشن تلال هنا ناكيحدا اب وره شند تكن

 | هيذاتوؤيدداراد رجال صيلختال لتفملاهمزل م

 هنا عاجل س هنّ ةمدنلاليعو عنيه ماورلا لنا اريجح

 انه نيل تذل درلا نعم ول عدبجوو ممل
 مش الن جلا

 بكس ريخي) تزومزبذل اذه نمدونحإ نزوم لاطرا

 .كبوها د انزطبلارزب يرثوا يسدوه١ذ اذ اضم :ارزب

 بم واس هم هيلوداكز رسم ناو ه درامي اذ نا اتتلا
 ارورشن انملتااع هنع ودود مظنياحتم) فب دو جاجا

 تكمادولذاهتر اباصأ موج ينس عملا اناا نص
 ال تييعزم ضرالا هيحو نم هع هياملاب ىضص|صالا

 أم ملاتلا نفط طياخ ]بوتس نم عر و مهايلا مر صس
 رلعاشإل يوما ا هر رك افونز مارد فد هعلق نمدلو

 هيل ضني هيلاوئدولا زو زباضورشنع ثيممتص او
 "| د هاظن اكوا نيباذا شوطتعملا عيب سابا مكذ

 ريحلاوووتاهيع ليات ط صو رفبتحوب املا قانإ و يرد
 لبر قاتلا لاق وسال هنىطع ناو هعيبس ىبأال رمال

 مافزوجحال نيكو نيني يحد هيبيإل سا عتنفعه عم

| 



 ا

 هت سدوديو همقدا |ذا ميحاص بئأوبو عطس نا جنيب
 اوشا كهرب فلا هيلا ابهط دش جر بنا سولار
 ديجلاب يرتتيناملضإد يورو يدزلا مجررلاب يس أه دهد ىح
 لاهلزحي مدنقرس هني ويزا لع دالط ساب اشير ل لع
 دساذ ىنو يريد ملاريعانإكجازح طرب هنمراضضم عاب لالا

 يرانا !د اةمرلا هليع مجري نا مار املا نميما ذنحا
 ديصحرو عيبلاذ ابحر أىأل !ىنمر نا هنوص و دلغلا م تركلا

 هممفنا ل اقواىرد هانم هعب ندب م ىندرب م ناو نقلا نم
 انا_ةساهدرهإهقفش موو بمن لع هدزعالا هذ احناذ
 تعْهبْزأَ ًايودوااهضءا لاقت ابيعأهيب دبحو مداح الت
 اذا ٌمفينجيبا لاق درلا طمس عببلا ع اهنرغع اهدرألاو
 ىاوّتساالب اهو مورللف هنا اهجوز مث هتمالحر لغو
 ة رص حامي يال و ممسسا فسوي با لأ
 لطبيامطقتملا زم كاد لظ لا ن يبس امأهامتشاولاك

 امهرعانالصاانصاعرب ,ةيلكن مضدإلاو دسا لا لورغل
 متيلعن لطي محركات ا .ينلاو يللا نمتلك

تامازتلاو تاطاقس ف ئككصالاو طرسلا
 أصرب فليت 



 |١ انهي طوضانالعا تاقالطا د اةلطم عمن قالطد

 1 زمالاوهررلا ام يلعر شعم ل والاف هي ذ از مالملاب

 ' ١ هانيب يلع يلعال ناةلكب هقلع ناْعسْلاَدفأةولا ةراحاو

 ' | رمل سار ءابحا ذاراوطجبالا ةراجحالاع درو ط شبرا منج | دس حسا
 | هلوقوةداعةقفيريرومتا نكي يرادكتجاَسن

 ١ انكراجت كررت لكاههرجاذالاى اعز عراد بصاقل
 ١ مرفتلا ول قيلعتة ناعم مرامإلاتاّم وتمام

 0 تيب مامتلاتزحا كا 567

 | تا قيل ع ةيصيالا ملك نكد هنزازمجز امج طيحيما
 |. رغةرجاوزلإ.شزاما قيلت مويالاطرمومرشغا الو
 | اع اهتركذانا مللالة رسل روصو هيبلا ريع
 | اهنا باوصلاو اطجوهد مص د د لاق عع ونكلل

 ١, لاصاو ماهتل اوهوأهلساباهلاراسعا طرشا ا لطّتسال

 /| دوش تمتالاعباب قزمو رمنلا  هّسقن نك(مالكلا
 |[ للتو اه امدج ن مهجطعة ما ةدحر وأ درردو

 | وو 0 راهتلا نالؤعامزنلا
 م



 نايراولاوا توكس نع ناكو يح ئالطال ماضل هنلا قد
 تسل (تعاسالاو رقيلمت وجال هركشملا ىعئا دش ظ

 تب اك لعو افراعتمايفلا ناكاذال مد نصت
 مل مويا زك يداطعا دوو كتارباملاّمف مكبر هتنطعا ناك

 ين مورو نجلا دي ف
 طزتلا امور زج هذ اج ام سبيل امنراو فاكتعال
 امام ىعلابرهملا ب طا نكتب م

 تافاسلاه2 دلماىلاوةعرازل اد متنلإب نايتعالا ظ
 دوست توعوادفلا ب ملعاذاالادإ ارد ماجااممال
 ود وكمت ارئيعوبارلاو او تقولاو ىبعلاهإ هيزلدو
 يب لبق سنالا بكار الا ذا
 هّهاتللاّسمْنا م ىوسشلا هلع و ىباثملا دتع هتفاضاالو
 درساتلا طرطملاب طرت درا سد ذازجل اني ءاجالا كالعما ينو
 دهني طا لطسالو رمتامو هبسالا كامل عرجلانكو
 امل د عبس ضو ىلا مدهل
 ماهو ثرصلاو ةرهلاو ىي رولا نا تدزو يفيعلل تدزوقيعلل

 دج جو هم منهرلاو ىنملااو هللا َى الظل



 ١ نك هبال اوتلرتلاوةيصولاو قب جوذتنا ىلع

و سوما نك كلب ثاتيل ىكةراسإل اوصل
 | طل للجو 

ردك زعد هع طوي لهو ةييعالبرل عما
 ١ ةرشا 

سيبلغ تعبه ملون ثا ثالعل لا
 || دكذب مطجد يدا 

ازبلا نيد ةسعلا قال ارهنلا راتناو
 . هيلع ول سذ

 | ممجالع هالو تتمال وراملا مرضي ىشترمالا

 . ءلاوجلاول اودشااعسيلتنل اعقب ةجوصح

  نستق يغاراد نع نماطعإلا لاول اوامر اذالا

لا ءالعامكمزتلملاب اول للعرس هدحا
 هد اتمل] ى

ارسلو دعو لاتملا نمل نه نانرهنلا يق باحاو
 'الك

 ١ ماسلا اتازلاًمبامككاو: اول اكولاو ررهيلذ هنو

نهولعشاتككلريلا ستقبو | دقعل !بلصف
 | -ا

 كى ديعلا ثذاو كرنح رعاك مقالطإ هلعورب

 | ”لرصلاو لما تتر ئسااولا | نهكملولاو مالا

 | حصلاباوتكأ عوركذب مو هنحااربالاا تكونوا دونه

 | ةيالهشلا نمنامكلاو دونما نم يلا ةعارلل نعودرد
 ْ احر اهتمضاذا هدراعوو ةهد دوو مص انحبارعو

 أ دقم
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 2 تزال عرجناو بشلاعدر دزلاذكو ءلامحا هنو سو
 فيلقتو دحزلا دق دةعوهايشا نملااماوبصغت وره

 0 , > تسبإ (راكاهنيا ركنا ردنا به فيلم ماسلا بيسان درل 1
 2 ان قد( سانلاطو رشا اهبم ور بيوع ء

 ةدمملا تاملّدسالاب تعوم ايرذلاب هتيلت زوجي
 اهم |!تامازتلالا اهب فاسو تالطكاهت 0يليغ لا
 قلتو فيغو الو امك ايام ةزلضو طفل
 مالسالاو معنشلا لستنو قاتلا نال رفملا فدان
 1 نمدال كدال اتا ا ماطيزولل ررحو
 اوحو هض عيلعن دو كرترنال ١ لوهدو

 نلسزلا د يدا وسسوب انك
 اضل ولماعلآو تام ادا بعسضوؤ اجلا يتتسلا تلدلملا

 0 ىدمولاو كاتعلاو ا
 ”(رزاريصن» [اسو ردد| ع نيذانصم نأ صنع م ايلا اد ال و



 طلاب قلعتال اكل ايعتسإلا فاشتمالف لادلل تاكل اهنرإ

 هي يضملا ٍتلاشلا لوت لعل اكولا دور غلا ضم نم هني

 ننال باتكلإبال ايلا نونعفرصلا دأب

 قلخامي نإ. نقلا هساودبو ةدامزلا ةلوق عيبا عاذا
 | بمانكىتعيوبو نسا تم ؤرملاهنسوة يذلا
 | واشلا يانور املا ليصاتلا لع طْمَشلو هنممب

 | طشوهو تاتضالا لبق ةبلقملابال ماربلاب ضباتسلاوانزو
 1 اقلتغارنؤصو ناو اضج دعا نا مصملإ لعام كهن ان

 طرشي ن ايم فايتلاو ابرلا يمال معآ يصوةدوح

 نانيعتسال ناو ىلاو هم سلبجلا ياهنهأض باو لتضدوا

 هيلازا اا ماىساوا (ىتواتضا لص ايداذ ضتساول قدح

 17 ةقارتار اين تملا كه ضدو زاج(رإشمايداو دّتعلا ني
 ١ لازلت قا طاقساعمومبو ضبلا:املالحال ٠

 .  طرتسللا عضرفدال ةوصم ئاييعو هاو اح دعو هإملا
 ظ اج روك يووم



 اهيرشاو# اري اراتيد ع عابىلف ههأّمح هبوعول هضم جول هضرو ]هش

 ةماوإ لاكن رلاو بوتلا عمد مالت ماين (هضِيد إم

 نيباما ىلا هتىمد صنع ف ةضف ٌفوطوم عرد ئلا لدهن

 قولملا ىسبحوغعماوإ نمملالعملا اسوا ديفيل اهتنمق

 _ هبم لباقم رص هتهتملال افىنعلا ثزول ةربعلاةالاك
 أنعلا نمل نم يلا ندم نمدعنو مايب ىلعتس نيلي ىيملاب مرامملاب ىبابلاو

 .هتيلحاقيس 4 وا بيس فلا, نئئاذيلا داو بمن كيلا يلانأ عاندا

 آض يضرم و ةئيايهعانم رالي ىملذعو تو

111111111111111( 

 ليل مسا م نال فيسات صحا كلا اذه لاقولا ناد زاجللاب
 ءل] دع حصا خراز رول وأوّس هىبب ياهل ىجللانملا

 ةيلفل صلطب ضصوع نماةريضا هاذ لامحالا تلازإل

 تو ميراممل يركب رصإلب صلختنا نإ تسلا صو طصَمَف

 دنع حدنش عيب قمن ل صالات د دزمداا صلت
 هدابز ىضرطتكا لور هش مدقج ضر زمو ضف

 ىعاوتلاز ورع ' هشيجرودولو طي جوا لقا لن ولد جيلا

 هدم صقر ودو به ديوا ةضفد ةضئانا عاب نمو طقف



 .هتالأنالاف داكرشساو ضيدأمد حصاذرما مسلما ف ظ
 | فالك نتن عب لس نم هبيعل كرش لا رايحالف نص
 ١ هئىتص(نفا وص تملا أش ن نى يسلادحا كاله

 طق اميكتشملا حا انالا ى]ةَسج يفسد
 ضيصخ هداذموَت لَم هعنصوبؤد هن كبل دردأا

 ظ تاقسالا اذا عياض مانا شعل
 ظ ديم رضالوهو ريل أم ميس الزنا ةياورااهاظو

 ظ 0 نموت أنلا ءنخاب دهل نَمْلانأكد

 ىاعتسضيلا راد علاريصتوز اجالادج افي
 )0 مكرم انه دهتملا للون ضعي تددمدوول ا

 ' قس ذره زدات ءامولو عرهوم ىتعسلا نود دؤلملا

  ضيعتللانالزاإلب طش يام ير كادخا اهنصح
 ظ ليف ناواهمصدَح ٌفادتعسالا ناكول ا نمداه مال

 ظ معررلاورازسرل انكد ةتيفصلا 00



 70ج مويا باور تسول
 هر دويلراسعا مدعوأنز زو ةاوانلا را دلع تك

 نم ىادإ ىنؤم .[ قى ليرط نيد حار دة تع هيلع موس و َ
 مصاولملا حدد داماتمدااهبآر أني دهتم هىب وصف هتياد ظ

 ”ةلطم رعد هيعبدول طعس نيد ق!برال ذا ٌمعلا ىسنبب
 ىرعشملا رار عبابلا ومد ل وعد نا هيلع نيب ديس نع
 اموانااانهنانيدلا 12 نقلا ةزسعلااضاَقند

 سروال 0 ا الا 2 0000111

 سصيع قامرمىشنعلاه يلع بلأئلآد هياب يمانك
 ظ 21 نأمن الاداب هعب همم بلاغللاراسعا
 . رم أ يكىشنعلاب بدازلاو هإذبع دش توككسل سئ شنعملا نم
 هقالزل نشمملا كلا ءرهواتزوولتم ادن
 ثومت وصلا وسال ف تانفالا لزم ماهل طورت

 .ىض ىنضملا لفمي وم مصلا نال نآكن از مل الزعل
 تيلدالا قايرلل عيبل اوميالف نم يدالوا هما اكسال ا هنعافاوا
 ةسعتيإل ىننلا لاضنإ ياوصو ثلاثلا ىهلاقحالو



 م* ناين «ضجكدقفلا قلعتبف توبزكت ضعبلاهإب
 مث يرغتسالاو ميأبلا عي ديج هنججالاو هلا عيبا
 ضأن دو عا ناذ هيف ضال هد ثرعلابالاع ةتع جربي وع
 هيهذو هتيضوو هشع يوت اواعرج كف اهو نمار

 ال١ انزوال انزوتم لذ ضرعتساو عيت فابعزإاوَسَملا باعك
 يبق تركو ىلا قاما تملا نخل قام اهيبلار اخذ

 ولعت وا ئذاتوه شهلا لاهي ناعس يرشاراملارابتعإلاب
 تمام اول اكويبل ب عيال ملت لب كل ةركو رمضان

 تاو ةعلسةب نين جربألاو عوتينمل 2001 بيبا

 ' تدسكول جاررلا محا نك و داسكل اك اف ىسانلا تيدا نع

 لا

 . ةايملارب يدم ناو يملا نق دوو مدع اطتمالا
 . افالط تطعلاب كلم نياو يعل هركذ نت وبلا يك
 ملعارهاو (هينع هراماو ياهلا هازعتمو ملا يم لم
 يا ميربلا عابلا مليم تبحالول ةيذازلا | معلا نياجداع وسلا ونابلا مليم تمالول ةيذازبلا قَد

 - دمك سجل ةيالاج جلب للبي لاهنممد يتم ىلف

 مك .



 عمايلاريخي الداعاجا اجل عويبلاذ ضل لص اهتمت ظ

 ويلا لإ دو تدادز او اهم تاغمصتختو

 دنعزاجوتولذ ورعد بوا سولف مدينا شاولاذكو

 ه ه ١ تضقفنول هن ال داسكلا دبع اًهفوملا هاو هزهشع ربا 2 بلل تيت ىاعيبلا لد هللا لوتميلعو شال ملا غلا ١

 ضض»__ري لل

 لو هااحالع'

 حيد ناكيزلا دايعلا كل دسَّمْس يلاطبو يرتشملا يدي

 كال د هايولهنال ميدل ]بف دوو م عيبللا تو
 اوسلو مواوم عار نن هذ دارت عقلا كت لوصف انو

 ل اس ]اه دال ءاتللا بردا ابعت دف ترشت
 ظ اج ىمانإو,ةفانل ارسولزلاوسب مو عزعو ئديعر (ضبملا

 نمرعسملا يلع بتحوأنريعت يحال ةدسمكاو عازر 6
 ل ووو تحسم
 بح دخان ورهبلا قوم نازي وتلا ىلعوداسكلا

 قصت أيس وعش لوف ابَّحا ضهاظابليل دّسارهلا
 هيلعو هببس ملعلل اه ددعنإبالب عسل المرقد
 هدر قا عردتلماّزكو عرد فض ِءْأَي سولف

 اًمهرداينريصاصعل نمو قام ولا رصالاوصو ٍتاذلا



 مقص فلانا سولف عرد تضرب ىطعا لاني

 ظ توكبو صبحا اءقصةضملا نما عضو فضد

 فصااؤؤولر فضل رركإو سليل ىناسو هإتم ةبحالا فضلا

 ظ رنالثلاومإلا نارهلج متن أجدابولا تجزلا لما للمد

 ل ىتفالواابلا مضت ]صفلاوصو لاج]ك نعل دالا ٠
 باورلاو بابل اك لاس اتلاوالوا هضم

 بد اوَتآَلَتَلاىجَم نم ويس هيحو نمنع ثلاشلاو
 مجيب جر ادق سولغلاازو جوبضالاه مف ايلا اهنل تا

 ةدوصو ]مر امنا عرج ح م زيلاو علسكمالاو نكت
 دقملا يازتالطن تعو دقعلادتع دفافلا كلم

 تقرصلا هع ف :لادبسن عدد نقلا جالب
 اسم إمآق نغلا يقال جوبا عصف مزيل لسلاو
 ظ ييانلا بصوص حزمو !نكموركلم كيبل ادوجو
 قف تْييدَت ررعت امكتاررّمملا يف ىندجملاب لباّملا نم

 يئايوريجتلاوبسودلامكلانئلاتنم ابو ةيشهلا عمل
 | هما ىورمال اهوا ضع! رملتد ثاوهدرإئ الا كاتتم



 ىلتملا نع تلقنور انما دعا يص سرحاو ا ئيرط سماك
 12 نانا )اشعو نجس هيدىلعماتمالا"»

 تايتلاب عيلاكمذالرهعدةعنم عيناه صخخ هاركالإطا ٠
 ركتاو رِلَملادباهدعايعداولو ادسافخفاةايلالبو
 ولو لنص اعدحا نهريبولو هيمن ديلا يدل لول افرالا
 ىلعزبابسأة معناة نامل نفاه بولو ةييلتل اذ انهرن
 .. ولع منالفالاو هالزها مهنا امئانتإل لطاب عيبلاةيزلتلا
 * .دانمو تلق هت هاظلا لعام بو كورديع
 طش وعايلاخسقع تضعلا لما نول ىلعاهتماونول را
 اع أنم نركذ ذولا عيسوةعتما لل ةربعالوزامخا ولا

 هيلعدراذا مدا لع لارا هوب نا ّتررحو درمرلا
 داىملا نهرلإب ةبيقماشماءامسو نيعملا هيلعدر يملا

 لضو (نياوز نمتذ نعروه ده عامإلا ون عع يو

 هب اهيلا نع جهتأ عشا نيد هب 2
 د نا مان ور نكي 2 جيبلا ظفلب نا لبقو يذلا ريلعو
 ادسان اوبس ناك منال م ها عزو هلضو] هيد زيشلا
 ديعاولا ندإ ما ىلا منزلى زاحدا ملا هحورع مرهنولو
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 | يحرس

 لف كئترو نارين الخ مالا قعشتروفل |
 د

 دافاوالا

 ماع ىلاوويابلا اك

2 
 و1

 او باخلاو خي اوكا ناكر فصلا وهو سانل جال تزال نيكي
 هل امالا بإب قف كلما نبا هاركالا إن ف صك اوانه ورح

 بعلب يدلي دتعل اجد طورت اوكذول ٌمريهظلا ضد ةدايزب

 ميزازجلا زيد هدجنو ا دقعل سلجم ئزاركبب لوفي صيبادنع
 ”يَرنلا عايؤلو أذ وريرشم مزاح طع ضمؤنات انرزحال عابولو و ٍ

 عربا تساولو طه لذ نهرلا تاملإ دوه ماقس هني
 . هموافتنالا لهئال يحاك زهرزنالجالامعزممال هنا
 عر:ابحإلا تريرص نا كيلدلل نيب! كىتف يو تلق
 ىزم نحو اتبلاولداغد عيبملا كرجل ضبع دهب

 تقرجاونلا دم لوط هدايلا ةعزال عرجحلاو سيخ
 ؛اىلع ىتاذ هني نيدو ةرملا تنممولذ ريلعو

 ىتد لالغت روع يب زىوهسو ذمار حا عزل مدرلا
 - فطلتخاو اناا اعلا اذولا عيب دتبرلا
 - ١تماروسلانا هينملاوطمتللا فم كولا
 تاتيلاو دملا يدل لوتل اف لهدا صلة ووا
 تراسل ضرك تكل تلق | ذولاو لرملا ةَيبرعبالا
 ولو طغمهلف يداقاتانقسا|ةولايعدم لوتملا نا

 | امثالَو 3



 ىلع]دن ناإلارإ لومل اذان اباهس كتيب ميايلا كات

 رييظت يحاص يع ناالااريثكى لا نامت ا ذولا ٠
 تعرهج ةداعلا ةلعاقزحاواىثداسشالانيمرعسلا

 :رايشم زوج طسفنلاب هوهينبل كباح ا الزفومدول ةيثللا
 ن ١ سزازبلا ةراجا نع أهزحا يف لاقذ مت ضرعلل يراذج
 كاف اضدانيسا اظعوباو (دراوحو قب ]شم نا

 مزليد بلع صوصنم الث (يطلا بات !باوصزع يونلاو
 سداملا كولا دسالا هينلا نم اهينمو ىمنملا لاصنا

 الا ع!يرلا نمار ف ىسانلا محامل ميتا اذولا هس
 بهز, نالصاملاو لاق متّمكح عيند |ىمانلا يع انمام
 لوعاذ عاابتعإبوننك قيقا تو صائما ره ارابيسعا مدع
 قاوم ضمد عيدامننإب ضي نا ين مما تيعاريع
 هل افعتزنايلا زجولذ لا ريصدو مزال تْيداومل اول نم
 اهترابخاالو هزه هبحازحا تؤداحل بحاصللمالف
 صاخلا مهر ابتماريعلوملاانكو افق تن اكيولو مرنفل
 ىهعمد لابع فيالفولا نعل هزل !ابرمزعلا اضم

 تم نغيضول لزنول»اءزاوحلا جيم اهصاضلا |



 هددإيإلا ةوفالو لوحالو كا ذؤِلِسال عوبرلادارا غفل

 يزيرعلاناوماو قاع اولا هاون ئ عرباو تلت
 متئنص| لل كما يللا عقم باف ناك لص
 ١ ماك يلواوم بيا حو كا ذ يلؤمملا لفض ةداجاو
 تلاذؤ رات وانما موجع كواونصولخل تأكذاو
 | هزاع اش ناو ناكر ف نكسو ةراجالا طيس ءاش.نأذ
 نال نا دأي ص مما ممودو جل تسلا ىلع مول وعدد

 هلظفلر ينا ناكل نم جزل ابى ةجيالا# منعنا
 أيلاغ هيف اهنبولل وسلا ىّربس انممإ انيكك ---ب 55
 تيس اوكحو معلا :فل ضاهتشا ةضوأعيرمالإباهيوكد
 ”متماوزب واّزرلا ثيل هنعو/ تلذكو لؤك عاطتملا

 | سقت اًملطمنبل اللا يلبصالاد مدل لفكلا هذ
 1 ةيل ليز ازنزل كسا ونكو بوضع ئيع دا انبدوا

 -  تبرغداراانا نيرلايف متل ا اهترعزم دك ذ معن
 | قسم ضالغل لحدإل لاملاب دل ا: ككاوهو أهيم عين
 | ةئالاطانلالا وص باي اهنكر يزعالنم هركذارع
 و . تفتك نوكأ هطعرتانكر يانا لمجج



 ى ودومو مديح معن ملذ ملذ ليفكلا نم ميل تاارو رّيمالام

 افِصضالو تل ذم موج المد اسال ابان يك مكسب

هيام يدع لهاوم نماهياهاوالا مواسم
 

 لال المكي نا |عرم او مياده نا دتس١ذاالا ىبصأو نونبجح

اؤم و طرحت "ماليا نانوكيو معين ءفررع
 ىبسملا ناهد

 يلولا باوطل اهيفالول و انك بيجي لاما نهي بلال

 ا و ثتلذنلا نمإلا يصبره نهال مسرب
 انيق

 وللا ثذااؤا ا ١داالا فتملا دمتم بلاطمو َمءاَيلا ف

وملا نذابولو تاكمنيمإلو
 تنادلا اوهو ىعدملاو ىل

 حسا ور وتكم اهودرماوهو لع عرماو) لكم

 ةكسرأ نمو :لوفكم لالا ىستتملاوانم ايصال ْغ
 (0للا يلع موو ننس أمحالا اها لدو لش ولشتتيلاطلا

 ههأم هلا ماروملا 2340 قاع عع ثاعصمعزلا

 راكم بدم ءامزجار ها ليتحاوتمل
 ةيمويمي ام اصرف هنن تلذكل هقمتت ناش



 كيلا ٌهالإ ضاشبول ما ةعاَتحدمو قالطل اكن

 تلفلاكو اشو زجل انكايفاذكت اقالطلابب عم 57

 كنعوآ كاوأ ةعوا تنئمد دععتتو ةعيروا هفصنن

 ى معو نالهد يلهب ليبمو ا لنيك يا معز م اناوا

 ١ ىكنمأضان) موعد دمونتو هارب لوم مع ليمح
 تاهت |ندياذلا ىلا اشك وكواصتلب يحوا اهم

 لابو ىتتيوهاةنرفملانإيب هنعل دعمنا لصد
 هذارهالن)او فنسل لا ضنانلا نع تينانلا يف لسنا

 ىكاطلالاةول نا وا نذ نتهنم طّبتسا منكإ بهزملا سبل
 ظ مم صيا] هضم تنمضازا نماضل لاقو لالاب هتنمص
 ناتح |ود نإ سنتان نمط زنا ضرتعا اذا زا بسد لاق
 لينكون دععتال امك همحاذ ىلا عرارمإب

 ةبل املا زم مزال خلال فال بمزملاريعنرعل
 مدوت ىلع ضدرهلل نما ضمانا ف تلتضاو رقرعملا ل
 - هيوجال رمال هيج قم اضن أو بف مدزلللا هحولاب

 | للدنناهثيزلن الع نالف ءفرعم ىو جس لص نع
 لك ١ ذاور هب السكن وكب نا مزلدالو هينا هيلع

 ظ ١



 لبس مارب انا رنالثلا هجرس ناكالش أبا َرتدلَ ١
 وخانإ ةرلل م خاو لرب ىلإ هلسسول مدلل عرتدطمتململا تأ
 وى الصا دلت( رمد م كلذ دود يربأت اىدانولوةملاطللا .

 هايشاوررد مزلئال دانك املا مورد امرا هاط ظ
 ملع ناو ثيللا نانمع مالا ناسل قهزضو تسلق
 دا كري صدد يوششلان | تاىتداولا نعم مايكوسلا
 دطالو هينق بهز ماظزادلوالا يرمتزنكل يانا
 هى يصو يق متو سياو رئاماطز لالا ميلومكلاب
 رلق بلطا لكوا مزن محاكي ازيا خي و هيجارسلا نق
 ملال ازا يلع موس جا راد تدوس حا
 راينملاب هاه مزمكلاق مئابات) لحاالو ىدتلامنل
 هسوتلايلعاهانه نإل عيبلا فال صتكوا مادا رتسع
 مسلط نا هيف عضحأ يعن تقوي مهجر ناو
 يمول هسبنحاإلاو اهنا نذ لحل جرم نبدأ
 تَنأَو يعمر سيال ادتبا ماكر فظول و هطمؤرظب
 ناو ئيع بوما ارإولوباداو مياه ذ ثم رلبما باع
 ثْشْن نحاعزبال هب يكاطتا] : اكح لعب لولو كلم



 انمار! ةنيسوارهلا ق داز يلدز بلآطلاَق د دصتس كلذ

 تيامللف لوضكل) باغ ةينّسلا امال دحس.لبمكلا
 - دانا هعف دءليجو عض ىم]يشكلا ةمزالم

 هعنمونيل نهض ير نال هبيغبياغ كيصحتا هيلع
 أكلدتخاول و ةموضحلل هنعوك دنت كد نزيع نهرب ناو

 هيلا باعزلاب ليفكلا ما فورم ميلا جزل اداذ

 ”ءاهنبأتل ةويطوم ]كف ٌثهعنموم كرربال زنا فلحالاو

 ضال بيغياليل ليفكل !نم] كم َىْنوَس نا بئالطللزبلا

 دارا طبعول ورب لوقكملا تو ىشنلاب ليشكلا ربو
 امزل رىل,ذهت ١ ذأ لامديملان | موفد هب

 ليقود آسكل توبعو هتبترنلطكولاه جسم هدئتف
 يملا عد بدارعتٌو ةءانطحا هثدراو بلاط

 بل المل هاب لوسرتص ادم نكب مضوم نإ يتيح

 انف كيلا هثفمداذالتبكتلا توو] قي تادالوا

 ملاضكلا عجب كيلا هد لاق ممل تبيع يب
 طرشولو كلذ وضد ناب الفالاو ةتم يلطناالوا

 م
- 



 . فكراعاك سانلا نواهملاننامز. ٌىَنن مرعي
 ىَضاَا از هدنع .ىل سس طرشواريمالا سعه سولو
 0: ده نجما هاسسولو جزا جاضاة دنعرإتو
 للم نبازإ جملا له ىت دارل اما ا

 زر ل لا

 وهل الوصله بولطملا ميكب لشكل ايبا
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 طوسو بلاطلا لوس طعس هيو ىتبمحدل اك عرنع لي لوسر
 ر 000 نع كلبا تس :لؤهنبدحاو لكل وتين
 اهداف ام نيااربإل لاو يعل كلا محب يارملا فكن ح
 نمرلع[1[ نمآسونمادع متنا اواو ىالاك نأت
 ضرمو | سبب نعول ملع مرد ومر اوي لذ ىلاملا
 هدا اركز بوتجو ا بولطملا ترويع نعاذاالا لام سنجل )
 لاملا نم َئروكاملا مروصلا ف بولامل آت أمو] اوم
 وين اضراوّسم شل ادّدلاضكأ ىلع هنال نيتروصلا
 اضع ءارباولف نادل مدل سلا لا نكلا نعا ببال
 بولا توم ستمرطرت دقفل لال! بحي هب ضاون مل
 تقولا ىصم حف يم ن اواربن بلا طلا تامولمإل



 لو يع تيما تكرر نم مِن تداولا طع لاملا ناك
 . اهوكعهنإل بلاطلا لملف ابتدعو ةةقولل قآملتحا
  بلاطلا فتئاولاهيفو ضان[ سك[ لع تاكد حو
 ظ لييمكلا قصي الودليكو ينال بضد ليشكل جرف

 دايو رداموا ييعاقج الع يدا جالا ت اولا ىلع
 كتف يرعرإا مَ ةيضبرت ما هيدر ما ةديجا نبي

 هبه َكّوور ناو هسغبم ليكن اف هعد ىعدرلإ لجر

 هبلعف ارغب لعرلا فجماقرتالا يعض ياهَلمسانَ
 جدلا رادابداةنيبلاباما يدملا ايرنبب لا ياتي

 لسا, نايبلا حملا غباذا خال نادل انكلا صو ريلع
 أهيبلع تيترئق ىضتإل دلانككا ص تبش ىوعرلا

 ةسحيعيب نالت[ لاي ليغكايا]ةرعلاو مسالا
 مدلع يكرملارارقا طارتشلا سيمت جرشتلا مالك دل انكلا
 فيليب ] نكلا ءاطعا اع ربلع يرل امج الرمل لاما

 ةلفدحو دون فر بجالا ةرالمم دوو نه يود يق
 ةمزالماربخلب دارو ادا حزنالربزقك د فرسو

 3 ظ مقرسو ىفزوو دوف الصك هانمرب طعاولو نبع اال



 زرقا اوت هقىّمحئأها ممالكرهاظو لام نباأف انساَرآح
 نكيلف ضو د حرض عينالاهب ج6 تلق

 نار وتسعنا دهان دريم , يحامرو نسبحإلو يووتلا ظ
 مولا ىبحلا نال )ادعلإ -)ارعلاب ىصاتملا زيرجد ل دع دحاو ق١ ظ

 بالا مذلمإل هس اوك . مهتلا يزن اذكو عيارشم
 وعر عامسرتجهزرانضحا جتنلا مزلبالف دحاراتصها
 تبالاو ضاى ناو سنت اشك مدا الا ا هلع
 فقتسلانيدالاهش جود هايشنالا نش هب يوصف
 راف طرا حاب ِب بلاطي بالا مدالا تاماكحال ليزوم
 ىعدملاماضحاب دانمكتخاي ىعاتلا اهو بعد اذا
 يىتوو رتوااهو ةبتاكم عبرا نيالا يلع دلل نكد

 ىو :لاكولاو ّمياضولا ىكدملا كينيا ذاك بكد
 ربجالاة ورم لع ئدملا | ناكأ امج نع هنا عر
 ئيمباف محلب اقانناججال اس زع ناكواو لشكل الع
 قماللاة اذان ىسنتنلا ليشكل لمصالا ربات اقرا
 مرسعانإ ضقولالد هيصوان١ ىتيلالو لكوملالو لبكي
 م لاب ةاقكاما ءايضإ كيقكلاابعب نيني



 ١ ذآزلا | يعايد لاملا كد ذاك 31[ لام أولو
 هنصبش تو نيرلا رّينمسو نال ىضيس أك يشم نيرلا نأك

 عمون ةررتملا ةّقنلا دلكسم قالا هدر يهل خ زوجا
 أهيسئ افرخا تاكو هابشا قالطو توعلم ست اهنا

 هيا ىسلا لس ئئالاو سس اهتملابإل محايل نا تعسالاب

 طقساوبال او مباتكلا لس تملا تاكو هب ذازب ةرشع

 عون الو عي نيد يازئلي زي هتل ليسا اال ٠
 تيبربل 0/0 د فيعنم نيد يعأو ديلا ذكلأ

 ولواأربالاوأ ؛ادال ايلا طق إل اموم «ىصلا

 زمول نيد نيدلا وقس هحزلب [هتن اكح

 مين ولك نبيكم «لبالا جيزلا يمال اهتعو اوم
 داو امكول وري علا نأضتة دب طمس وادب انك ]بيب

 تلج اديم عكست مراد |ةكول يعن يداابب وجر
 كوبجل لاو ملعلا لافمىلإب تع روعنب لقسم

 ادعو جلا نهد كرسي امو لع وياه دلذما جدرا

 له! ىلعمانالف تعايد كررل ا ناونم يمس

 تمادامارب| قطنلاب كل تلفكريفلا اربال لعرلا

 'يو)' 1



 انهام لف نالف تبضعامو ظفسلد ةيناجةيجم نلا

 نا سا هسسرمشا اما يلف هتعيب نانا ةبطرش
 ةلالدولدىالوّبلا لك ات طشونوجالو يسم دلافكلا

 عننا مزمل مليت ان وابول رز لاحلل هنسسيصتعوا هعبابنإ 0
 لال لاو فاول ريلعد ادا يئنالا زل ليش ذلمايئقالا
 .لافكاذ واط مصعب ايلا لت ليفكلا رع عدول هظفمبلذ
 ىانلازم البس ع نمو اوسانلا كسفعام الذم بدذلاب
 ليكن ا هتلتقو|هتسفعزمو | كاتفوكعابدا
 هنما نصا: ان دارلا نه زها كايصغام ل مك طابذأف
 آطرشب تولعوا هشيم اناسنا يبس حطاب أف
 زنوكب ثالث دوعادحاب دلانكا يضاوم يأ مالم جيك
 كرو هيمان سانا )ووك قدما نزلا طرت
 كريصر | كنب لتقوا تكلتفو انك كابصنعو ا عدؤملا
 + فكأ نا ناك ز اح لو مكمل ب مرو را يهد
 امم يلعف دور نم نوح ؟فيتسالا ناكمالاطرسوا
 بز نا لالاو ياو لوو ئعموهو نيدلا نضيع

 تزابح هيصائوا هعرومو ١ هزانصغوآ تع 34



 مد الشبو 'ادإلا هإسوتسل همو وس: تلعتمادل اًمكلا
 قل وسال مهل | نع دز باغ ناوكداقتسالاى ا

 طورشسلا ةلمجعزبؤ ةرشكرتلشماو ياعف لكلا
 روب ولع ناوكالو اهب دلانكلا قاب توجيّلا
 قيلت نالَرطَلل احنا عرلا ته نآوتع مالم
 ومس مدانهلا امو لالا مزياسالو لطف لمادا

 لاما ناو تدحالبحا هإعبحول من لاك نبا عزرا
 نك نعلومكلا لا جانا حالا ظفعلة لاعلا
 تالف اع ك/اج تلذككل ينال ةفانماو قيل
 اقتلاع الل لوطكملا ثيل ابك - ص

 هب ىلا لج ياعزاج همساب إل هميحوب هؤرعا لبحر
 قييم لاق يحالا نق ميزازن كيري وهزن] ضلجم
 كرام بيذلا ]كنا بيزا نيمهتب ادلع نازعوهو
 تبن ياباذ وع ننعم ببزلا ملأ ذ نمانماناذ
 ئكمل وال لانج لمد متر ل مويس تلا يلعتلا
 باذاسوا وفملا يعم نس انلا ئمدحا م تعبابأم

 ذالع
 ام



 اغلا لاس يل عت كليلع يلع منجدصإل وا سأت انلإ كيلع

 يعزل دبا تلا نال ءاصتم دوم دحوستتب أل
 دع مرضو ) نجاتس هيعمل تابوت

 تن مزليهإل ملا ياام جاسم ناعم |
 مص |نووسسم نإاالعملا لطم بوجوأ ىيملاوع

 كرودبرد "يمال توافد ره نوهرعد

 2 شلا لنككرب لعن غالزلشر مانا عاهرة لاك

 #0 رد زوكا نق بلوت آرلايا
 ٍاضلسمولعتبليغكا زلال يلعن وجئأيبصح وكت
 ثنا سنا لشلا يسع نوت اموشمو[بوصقولا نك
 حْلخو 'مد نع ليصل ردو هالساذاعس وماتت اماوزوإل و

 (يرسفنب ةنومعملا تايغالابمتأهبا لصالاو هن أخورمد

 لولب اهيعيتب لانكا و الو تانامال الواط رئعبال
 مهزوم ردملا سلوم ياببوتتولو هبياثوا بلأطلا
 يا ين اريدررد فد مو كلومصالب كانلا

 ذا يسوسرولا نع ضنصملا لمن قت الثلا ةعالا
 1 ارو

 ]ا ١

 ل 5



 بكامل بيع اح نزل: ىلع تالف ءااملنيكأتا لاق
 | لزب نإب (مانةّنَع علما ضيرم ات راو لفكوا
 حبعرب اوكف نيالا نمي عاق عؤمكت رول قمل
 لااا لوالي نتروصلا قوت نزولا كينتع

 يعظ هاا كالا ىلع أبففو و نمد دري

 '  بنعضسمراملمكلا باطتو) عمالطتنإب ولا
 |[ ان ديه لاكن |يلعال لطتتي نا ميصوْ الع
 1 فو هو ميال صزبتتح ني زداهفجد ثزاولا عوج نال عام
 . هلعلو حس هع وندهد ممول و ةفعلانسعم ا
 | راضإا4اضلتخا |ميزازبلا كهل ضاشلا لو
 ولوافاس نيس مسالة ربه لوملا لوملاةداخسإلو'
 هلي نأ داي سلطما يمنع >8 ثراو رم

 تلم عمت لاسر رفظفا جوخ نعروا
 ري ديرمحا افإررب مل انكلا وكم مومرقن نسد هئملوا
 لان )رام 2 مومدع شم قلت قدرا

 ياخاع



 ىصهو 21111

 اها هرنعانه درج ةمنلام ايد لاح تماثل ارمملل

 اعانمجا مكدحاةن عيجتولو آت الملا تلادمواَملاطَم ٠
 «فيبب لكوامم لكرفلل نقلا ليكولازلانكرشالو
 تقلا انسانمم يضيف دل انمإلايهإ ضيتملا قحتإل
 نعىّملا اتا ضومدال ل ظانلاو صولا لاه داطمو
 نعءارساولانل و م0 ىلا نال ها ع انام عشا
 لالا كر برانلا هل امكومتال و نض ومص ملا
 - امهدتعةناما ىلا نالوزحا 1 نذل ياهبا

 انبدب كبثلل عمال عرشلا سخر سه ناله "
 ا امن اهملا مول هثال ثربانولو اًملطم ككَريَشم

 *بيحاص ةصمخؤ كولو هئلئمنلا ذم انضرتصد

 0 الاذ 9 هجيج ها 0

 1! واهسد ااا تن ةربعلا

 ا نمتمول سل هتعمل يكس عي

 تيكامع كريد اكتءاكن معلا ريدا اهسدق 5

 تجق 
١١ 



 عماره عج يدار قاطو
 ؤ ماك(, دب قضكول عماقتدلاق تيلاوتمملا
 ا نكذ لعريجم هنا لس مل ذا يداي ويجري ف صنم

 ظ ماب كولو طي علو ىنصملا فاو ئدانسبلا م ارضا

 ظ ىلعملا ليعوا وعمل ص طرشي بولام ا صاد يا
 .عيعر كلم نبا تنمو دزعو ىبص وعود
 تما ىتمالاو هتمضامميب ىدا ذا يدااب هيلع
 تالا اك ؛ادالاب نيدأ ركل ئوراىدانأو
 ظ جري يجاناو ييعذراوا ةيمبرككمول اكد
 ”لصحو هند عوج حرت ىسلملا يذاجا 3 دال عرج
 2 هلاكىدو رح قولا هبط كارما الي عرجشُلا
 ظ ليم اعالصإ ]يك اطنالد ةيبجل اولد ةضبما
 ا لكلا مه هادالاب ركل نال معليا يدوب ان 3
 ظ تن او هبا هياردا ليد ليبصالا نم نئمرنادنحا
 انمدا لضلوم ذالق ىاهس زال ل ايضكلا نول
 ١ د ؟ نه هم و[ ةسيعازاو هصان ومع
 بيعمل ابنك ىلع نكي لو نكن مد مما تك



 هايس ف د جرس سينحالاو عز المالفالاو لس نيد
 ليعكلا هلأحا اال بلاطلل امهزارب بجيب لنيكلاءاوا

 نيهلاداب ليمكلا ربو طقف ه4اقد هارب طش 2 وبزعلع ظ

 أمم طيمذازببف مل انكلا لبق هيدا يعز هربا ذاالا اعارحا
 هِاجا يا ةّمعزحاوا ليصالا بلاطلا'ربآول ورحب فصول
  ضاتوزيايكسنغيلا ليقكالا ليصالا بكا

 نعت اود زاصاذاالا ليصالا مب ةَمَعْنسإا ٠
 ترعان ٍتاملاْنِع اانا لك غلا دولا لت
 لتيكلاربإاطم]لو ءاسصالا قع ىلا ظاصملا ةبباطم
 0 ىضالاو هايشنا خلا
 5 أن نال امزع لجان كلحوم لايم, نكس ول مع

 تشي هندد بيو دلل هازعواصيلع ليجلت ليفكل ا ىلع
 ”فاذاالاليفكتاا لحاتلاو ةردإلا سما لوو
 ميك نبا كو تن جد دعاة ررد لع قرروا

 يدملا يواجلا هالعو امهلع لجانب لتيكل ارلع لمح
 لن لفك نزلا بلم نا يو فوصل
 يلج انا ميال ضلال لات لينال نحب مح



 نيبللحاذاو دان لبي ض ماجاب يلم
 لجو هاداولؤ لس

 اذا (مانسنمككا ىلع لصرملا لحالك
 اضرحا ز[صرردبلاطملاب يلاطلا ويح تامولو هتؤع ا ٍ
 " تالا ريا ثمهنض لع نيدلا فلآ نع لاملابر
 | ليصل اتاري مارب طش ذافةجنرمتللتسلا
 ظ ند أك عرحو [ةارب طرس ذو هارب تكسو ا

 صرب نيل )صال طقسا اال دل انكم | تس
 فهلزلا | ءرلع قب ليما ١نور سانت نع
 مياس فكل او زنا مسخ بلاطلا هيلع ىدجت
 نم (كولالاب حر نما سنضع اضولد مانو

 ,اكلا ئع هر ربرل وسيع ايملاصلا لعل
 يناضل بجلد 2

: 2 

 هل اوكا تن كذا اكو هس اس يوك

06 
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 . ظ نقال ةالخ جاهلا ظ اوما ما



ب هداؤمو ىضتملاب هرازوال ممأر
 بلاطل) بولطملا ةار

 برايل كتربلر وسو لضكاكورد
ميئقلاب رارقا ال ارنا نإ لح وت تنارووكءوصرال :

 ن

 كوال اكلعيجز اذ تنرب ياللا فق سوي بال ئالنح
 هراخاو ”أمإلا ل فوه لمت يلا يا

 وهو مادبا

 رعمباوةيانعلل | زعسربب لو !ناكئف نيل اىتحإلا بدا
 فرعلا بال عني ارزق ناك لمذا ف هتكول نا

 انابيلا عمر مطعم عمو بلاطلا ةنسعهمراكاتصو

 الالات لشو اىخئاتإل 5 هدار
 لطب

 جى ناتهااماعمالملاريؤلا طل ةةرلاَق لَ

 داق رغما نق وانص تنصملا عزواو جاعملاو و 0

 الطال يجب عنعو لدزلا ملكها رهنلا نادك

 اموسماليصفت ىننلا ملاكي نورا لاملاءلانكب هو.

اي ليفكأ |يلاكداامليصا دريس ال ةينانلا و
 همه 

لهدالو هبل أط عي مَنإو بلاطل] هعفدنإ
 ةيهن 

 منبالا لمعالاو بل الخ[ هن ديل عمان الشكول ؛ادالا نم

 ريكا فنا عمار ح دادرتسالاكلع نيم



 هبجحو ريعولف ا ضتضالاهبحو ريع هه فيحركلماخ هزرال لباب لنيكلا جر ناو رصف هفلاةياسدإبق مق
 هدر بدنو فاتللاذالخةن أما هضضل الدلامسرلا
 نتيعّيبأ عم ررد هتعنب نيرا عض ناغايبصالا لع

 بزنيالذ دومنك يوتيب ميال ةطنك تييعتلا
 تيعلا هيب مبا ةنيدلا يبس لكل مبصال ارم هياذع . ايضولؤ هت هيشال ليصالا بيلين لح درو
 هوا عرس عومذم «دركعوعوأب رلا ملا ةعيومتحا  هنيبد يتقبل لقي نمرتسملا روبل ةديس عل
  كديذ ليفكلا من ضارتالا ةريجع قعارعالا نم
 آ] و اعلا زال بلع مراة دايذو ىحلإ ويتحات
 لوم لس زد وا نزرزجلل نآى نضام هنال مآل اطيع شكت
 . يلع ىنفف و5[ بادي نجر نع ضك لعاب كلذ
 ةدا دهلا نق دريزعإلب مزل دردلإ رابع هل تزلابيدأ
 تلاّمد هسالأطا امال مب ربرانمامانعذ
 ىلع هنآ نيب ع ىعرملا نع لسسالا باف

 يب بن نزع يحن هرب فن[ كيصالا ٠



 ”اقلاببز طل نهرب ناو ليصالا اب همزلش مللع

 ليؤكلا كع لإلإ ىعت ليك ضاعلا ياوو لالا نساني ظ

 تال عوبرلالنيكللذ امملع ىغَم عما دانولو طقن ٠

 ماع ئالِضزتأ بنا كما ىلطح لامانع مكزنمكلا

 بلاطلا فاخولذ بيازلا طعثشيدلات ا اليه عنهو

 ةنه لش يلي عربو لحر عموض اوس دهاشلا توم

رب ثيرلاركتو ةلانكأإب لجل اسيد ةلاتيكلا ٠
 ته

 يستلم

 ءدرلاوجلا اذكو بيازلا ريع لام.( لشكل رعب

 منغكويل هنمعكَس كر رلإ,هذلانك لاول
 ياس ميد انش كص يف هن داب تك هإ يوعدالذ

 رجب اهئانهيا ميش رنا نات |بانقانأعس ءانوادكتم

 اعيش نوكسلالو اهب ىنيت مكتلل دنع وبلا درس

ضان الذ رأبخا در مال نيد أعلا دإرقا لعتدابرت
 

 لييكلا]اكمصقداعراسعاباقاننا قو ذال محل اركذي مو

 ضأضلا لوملاَذ لاحوب بلاطلا لاقورتش كادي يتم



 ' هلو روكاملا محلا ها هتتعد باطل اركب
 ةاهل ئملاوبرو حالا لاق ذا المرسل رب امميع كلا
 اخو لخؤم نند هزاع جل ةلبجحلاو لخال ارك مارا نال
 لبحومو!لاحوها لوقيبن | عر ذاب لولحو ا بذكإا
 حو او يلب ميلع حالا و عركنا لاحلا قنا
 م-املا طعاضمل لمع يس دسم ىف ادا كرر نماض
 هال ءويسلا ضهتينال ف ادضسالا درجت ذاع
 هداك ف قظوملا جزل ناهص عد ورعاك
 هل ئم ةنسرد همذلا اف ميلع بيأموهو
 ى عربي طا ساق ملا ارحب نصرلا اذارب نهرلاف
 . سصرلا ىلب ,راازب وو نيلي هقلطا ام الخ
 ضومنم ئتوتلا ماج دلانكلا هنم دوت امل
 . بناوما نو ئعرلا تى د دلافكل ناوي كلمملاب
 ةبلاطملا قاماذاتنامز تانابنج قمجريخولد
 وحلا لفرارخلا نمت تضاول يحض نع لبنويدلاك
 ها فويرطلاررص يوتنلا يلهم ضرالا كلامولع
 ةجالع مس مدّيدو لكنا نباو ننسملا عزفأو

 ى ١



 حلا مما ععّيعي ملرمال يق اهركمولذاهباط رب عما ذا
 رجالدعلاب لكلاب ابيت ماقنماولاولكالاهركذ
 ةلاكو ىو رداتوبرو ل دع ثيحّويالفهيلعو

مو يلاولا ثرداصم نهئصلخجاحرل لاق ّسزازبلا
 كا

ملك اهاع طالب هجر هصلنخ كااؤتسألا
 ت

 ووعي نوه نتزإ داو مدل غزهو

 علب هاشم يصلخزد مل لوم هنيدي والعز

 دادضرمالا هن لب عوبمزل اوشن بنيد عرب ذكي

 تلل دىيغعاشو ةفظيملا هبيانلا نم بيصتلا ىا

 هفمب ش دص «سكتأ بر لامك ناكامإباو

 كلش نما ذاق قيطلاا نه كاسازعإ العر لاذ
 داو اهون نام نإ لاقولو نعهن مل هلامّدحاَو
 در اوانه ننعم هل اعدل ملا نع اضانآر كلي

 اك أرتع لون اًرلايجب ميتال لوقنهمراملع

 لمت ذاراضل هع ععرب ارو زعيلا نا لصإلاو ةيلؤلن ثلا
 هع صر|لا نمتصوا ضو اوملا نمضونر وزعلا



 2 م! فرم هابضالا ف هما عد ررداضدرورزعملا ةماللا
 دلانكلا ن امضوت,رقيقححلا ف دوزفلا ن أه عوز سس
 اهينمهملؤل ةلاحرتلانكول سلا نمل يصالا جنم لنيكلإ
 يرنصلازفاركديلا هدربسسسنلإب لضكلا قم ؛لبباعا «ادأ
 ريفداعوجر ماد بجحاوب هرجع نع ماو نم عراب يا
 بالا هنيدراضيفو قاننال بسال هرم منو
 "تدر انيك ما طابو هنتبض نع ضيوعس عرفا ل! ش
 ١> ويب وم لم زي انا يدع اني الف بسر (دإب ولام اكزدادابو
 نائم د([مالب زن هيلا عونا ل املاريلاةومرملا تلاع
 مارسلا اكو اي هما والف الاو طغت لصحري روما
 ةىزت نلا لكلا طتتلل يد هايضسال ئملكلاف
 زي ماكل دددتمن !ربيالا نيل نهم جوزلا طيئاهيلاب
 مل ين خيا يول هيلع نأ ضال لال د نع باغ بوت
 وشلا رمت, لوز ىلا لعشفناو ماس دقو توما
 لالدلانمْصاللبَم تؤداحتو هعضو من لالرلا طاطولو
 هنا ءامالاتع توام بحاص لع ةامضالد تآذنالإب
 (قورسردا نيب بوث نري ورم لالَد مدوملاةدوم



 كىرحملاطلاولو ارب هنع دنا ينلاراعتددر لان
 دا انما رجا بحيهنم مرثمع كلو ي لامة نضا١ذاذادكرصم
 ىمتلاراسبملاو لالزلانأمنض نإن تيتفاو طفتلم مشعرلع
 هن فضصويمي ال لولا نااوركذو رجالا بليك نال لأب يابن
 يدسوسطلاوكذ يس اذ روهيلذ هبنفنلالماعوييصنؤمإل
 زوتما) لاومالا باررإل ناطلسلا تيداصمنأ نومك
 ابارذ اصرنع هدا ايضررمع نإءال دتسملاملا تس لاولإلا
 ذااو زعم ايري وتسا ئيح لل ذو يانا ةريره
 عمت ىملاحلا هاور يبا لمعلا ءاعد متانلإ شع أننا منم

 هال اوما وسبح نيزلا هتمدنحلاملا تين لامعتداراو
 فلل ذ نال لاومالا جاو مس داذا هتك ذنمو
 اهراظنو فاقوالا:سكمبةعلبو احر عل د
 نا مايلت مالا ابو وبلا جذل اطا هنو اوعسناذا

 نيدمونويمئايسذرعاناتمل زعم منسلاومإلا ٠
 ىعنطلا وركوب ١ تيب هعتضوالاوريلالالادر
 ببدل ثالاتيولو ليصالا نجران اليجؤم لالا لذكر
 جوز لبا: ليحافرا انمشو تفر دحاو



 نيكو هونس نيل سيياه نير لول ابقرذسلا نويريلا نا
 نخائ سورولا نسكت هيد ىيل هونملحا ذأو هعمز اب

 حوشلا,يلعم جوزلإ وسل ةقفنلاب اليفك تبلطةزمالاررزت امك
 مس خا راذلاهمدنكل هدويرلا ةيتجد طيحلل يلع س اقو
 + .٠ ةيبحلاةدولتنلل فنك! لال. شلا ةزدابصولا
 89 سا م,يلع نبدلالحاو ': سلا هدام ودرم لأ يللا

 < , مج ليفكااطعاريلع ؛ زلم اول ا لنيكلا بلطو
 + لفك نسبحدارا) ذا هل زاحاولاتانككارسحرلا

 1 هلع وز [عيلذ سسح * ه] ال ١ذ نار منو :

 +. لحا هلذمنيسلا نا كمال ةلغإلإ | تمنا لّضكلا مث ف

 5 ملجاتلا| يات نم هب وحرب ةرمل هاداناثراولاؤ ىلع 4

 انشا نابل اصبع نيد يللا هلانكسساب
 مجرب مثو اج ماب ةبحاصن علك لمكو يا دبع هنم
 مجال فصلا لع اياز هاداامالا بساع
 ىلا يرال هغصْنب عمرول هنالو ةباننلا ىلع هل اصالا
 ناكثإب باىتلاب يش لحر نعمك ن مدر درودلا

 هايدي رع ساو لك نالحر هنع كف نيد لرأي
 وزنم



 عيناي رعإب ةيحاص ئع منع ئيليمكلا نن.اكلتك لا دزغس

 هاعصبب ه>راهدحا يدا ىلمال !تئلاخد وسلا ةرهبو

 رعاكاباش نإ محرت هاانهذل انكلكلا انوكل مدرع ظ

 امهدحا امهدحا اطلارباذدإو عراد لككاب تكمن ىكل لميضالا

 فذ تناول هلاك مح هام علا حنيكلا بلاطل اتنحا بلاطلادْحا

 نيل لكب امن امتع شيا ىزولا تنحا نيداعبل عون انصوانلل

 2 دود يم هبماصوإعةومرال ماكل نكت ضن

 لكنك دحاو هباتكي بعد أكمام فصنلا نموا

 اِض ند دعوانا بتسا | هي ةيحاص نع نب ديعلا نم
 ولو هياتم هفصنب هيحاس لعصر هرمايد تاغدصا يدا

 اذضاو يابا جاي اوى رحا يلوملاعتعا

 را مالا هلافكلاب ,قععلا ةقتمي مزنة صبأن
 ةييوسس ج2 د صاص]ع هجر ئتعملاةحاذأت
 هن يكب |نوصومالمدبع عرمنعت لسكاذاوهتلاصالال اذاوهتلاصال ال

دم هقح اب هوم ومجرب ل ةالوم ومرطب )
 ظ رو أيهم لاكهقنع 

 لاه روكتلا لاما ىو ةَعب ةعيدوكآلبّرسآو] ض]فتساوا

 هبل أطم مدعو ببعلا الع هول لولوملا ياه مل ناو

- || 
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 ىل ىل هقتعير ود وجرب سومر لنيكلاو هن هني
 دير بقر صفت خد آد اك لجان الجوم لمت كولو 5

 هربت لب لومكملاببمل نافل جم هب لنكف ظ
 لع ناويل تمي لنمكاا نغم مص هأ ناكمنا ىعدملا نهوت در
 ةالامسيع ىلع رمعداوتو م ائكرترمغعملا نايعالاب
 2 انكر بيعلا تأ أر دنقلا ىسفتب يا
 م ب نيسؤعد 3 0

 ” مل ءلانكن از أجاد هؤأ و مما ل جرس نعل جر [00 1
 را زر انياب تنام بوعو عبع ع لوملا هلات نادال يول ةبجوتلاتكلا
 نرلا يارجاهد مالوم نعديعلا دانك ثني افو هل اومأ
 د ديول هتني مازهو تبر
 [ةىلجاتا ماا هيب بسلا



 دلاوحلاو هي لام لال آم لوال نثض ذكدئو دلصلا
 نجاره و لوإلا ئاَلاَق الخال لك يدر اهتمت طش
 بلاقي بهاملا نعهيلالن شرات تملا لع طرتشمالذ
 .التخاالف هيلع غوجرلل يدو رّملا هطرشا نما لامكتا نبا

 طر لمحل نمد اها تبان الكل وظتسا نكل ةياوراز ظ
 سل قالو نان وصلا انضرلاسدارادالالاوةزورنم
 اهنعمرردلا فانك هياببلانعرجداه شالا اش باعيالا

 امهرونضصحإلئاتابلااضرو هبيانوالاتملالوتصطقللا ٠

 كدارئملايال فلعل نسر مصضد فنصملامتاو
 اجكزانعلارلاوحزا يعبد تن ا فدل قالو رجيم
 قلعم قخسملا ةلاوعاذكو عقال ةزرعةمِنَغْنم هتعبع
 هاذ اذهو ئترو همس لاق غرم زذانإا ءلعمسولاف
 بد يب ئولا لام نارها نيف عضل اماعرهاظ ةتللمنلا



 2 ادهنالالالاوءد دول عل حال مدت نا يبس رخأنلا
 ٍْ ىرزعو فلا قج اه ىص هاضتقمو يارشإ ةرإاطم

 ا ون اعيجةبلاطملاو نيرا نمليطا يربو ددرن هي
 . يوملابالا ليجلا لعل انمحلا هجرس الف ةلاولا كاتحلا نم
 هافع ةمالب َءرَّسمّم ارب نال لاما كاله درو قلاب
 أكناث : هرلع لات طاوه نجانوشب دوكيالثإن مب اش هريعد

 فاول وتلا اولا هيلعلاملا هدا ادا نيرمادحاب وعر وهو

 تساءل لات وم 1تويوأ لجو لاتحلا ىا]ةنيببالد
 رتكا لا هسيلف ناداه لاق و كو نيدو ئغرش
 لص هتومزيازكو أل فم دوم نئييا ةنماتكتماولد
 كسلا عدني سلال لوقلافا عرجدو !؛ادإلا
 ال ل يما اولا ليفد يت ذ ساوصم لسا
 هبله ملتح ااا ليحل هيلع لاتحمل بلأط و
 تسرب تلحاام | . كمحلا لاق ممإب هن هنيدانفاينعرم
 -ترسرلا نمل يملا يفعل دوم لبن ل تابلع 2 تبا
 نيرا ارز. و ىسيل كلج لود هرامنال هيلع لاق
 راع كنح( لانا ليحل لاق داو هن هديا هيعمل
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 يتتلحاليلاندكالاقف فه ضيةتل كتلك نيم نلف
 ل احلا ظظةلاوركتس هن لل ملا لوملاذ كيلع لني
 ةعيدو نوكلاحيذ دنعءاجهلاحا ةل اكول يعني

 ةهدولانكره ناذ تح هييزتاعيلاها نانلانلسر عد ماذإ ٠

 فالعأهب متل نإ ليحل ايعنيدلاداعو عديم يكب
 اند معو هغلخج هاشم نال !رعيال م اذ بوصغملاب ميما
 اىركحو ماما َرثالث تايمر اودحلا تراضم صاخب
 أبعفدملعلاةيجلالاو هبلعلاحلابل طم يالا كلماإلن ا
 فولخمدومرس لح لا:امزعل وسا لالا نا وسي[ بسلا
 احين طبل وأب عضد هل سم اكتمل تااوخمل
 طر كولو لطم نابلا ياهل اعزع ملاعب للع

 كوالا طالخ ةدودلل اذ مالمطش

 يلع حرراش نارايخلابىبد تساذلا لاما فلام يدا

 عوتساك زج نكد ليم العوج هنو عباذلا لاتمملا
 ةلاوحلاداسنوروص نمو اهيصدرسز انّه اَعدتس الا دزو

 اولا نع هزيل ةانم | يبحلاراو نط ئمالططعالا اهني طش ولام
 اطعالا اير ريلع لاتحلا اصول امكذابحز ابحاول مث مندل

,/ 
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 ' ادالا طعرمج عانولو جيبلا يعرب سيال نكنو هراد نمنم
 ظ ظ تاذلو ىلع لكأبب تمص لاق ولف اهرمع اد جا: معبالو
 . نيزلا ل ابجاتلا ضر ضدازتيلا انالف لعب كليمحا نا لع
 ١ رح انعركو رجلا عرج لاول ردع لدجأت عصيال هال
 ش رطمح وم ضارفا كد نيل د ريم نسما مند

 ف نايم ضصرمتمملا لع هقول طنحلا ل احا أكف يدزملا
 | ضوتسلل ناولو اازبلا صنعا رمزلا عرس سامالذ :ةراىتيإو طورتم ةعنملا نكت ملاذا اول اق لاوحلا يعم
 ١ 7111 وزو رسل تجي عانس نال زحي م بيازلا هنم بهو
 نأرنعلا لتحل ا طش ولو جنم ةلأرحما نيد ضب لات نع
 ة ارب نع طب داون نال اشنايا بلاطو مصر حلا ليع
 :احريلعلا ملا بانيول ياشلا نعاهتصو هنناختلا نك بجحلا
 دوم رنا نال نهرب ناو رصد مل لاملا «دمصجعداو احلا
 هل لوملان | كةنييالاو رلاولا بحد ل ضاحول بياع يلع
 ميل املا حاذا يصولاوا بالا غب ف خم هروح لعح
 جارح راو ميجا سمج ليسإ فأل نأيلاإب صييللطرهخ نام نأ
 ايوا ولزاوجلا دع هواؤموبتملك مره جملا انعم

9١ 



 . كلافشادئن حم إلرلهحولاو ةبن أذملا ف مزمحسو ايراتروا

 اعلا نينان | اكمادلؤلا تعا ادومعلاو ديالا

 اهيمعا تاعيابملاو وندلا تمن تاعزاتملارغكا ناكل

 لصق عشبو محلا ةفا صفو كلا يوببو بعطتبلاب
 وع لمقو تاعناتلا عْطَقَو تاس سوولا

 مطساو كلذ

 . ”اعهرصولا نب القد مليعة هس هناكراو تااوطملا ف

 * قيقا اهدتب عوفبتس « ةريكح ةبنغكنإعا“
 * -فكبرطو و ريلاع“ نكجيورلو ب مقكدعو عم

 يشمل انك نيل لل لعاشإ دا يان لاهو

 تيب مكييلاضقلا يلقن دوك ذ الا ناريلع دربو ةارعسلا

 تلا طش أهله طرطو مكذتلا يت يلزلا هركذ ةمزإا لها
 ءامزلم اهنبإل ىوقا ةدارشل اورتب الولا با. نمازمالك نأذ

 ننقل محبات انا مما لع مزلمانيتلاو ىندانلارلغ
 ” عاد لاك ا ةزل اجيال يوقا ةداييشلا مكرمو تسب
 لءاّمك علقم ابوايوحو تلكيال هك هلها بوكس ابها

 *نظرليع بلغاذا م مبدعاجلا يف كابو قيفهرب هتد | شس
الا (اوسائلا قاتلا دس ساورردظف يلف زق دص
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 ١ سهلا فاق هيزازبهتدانش لوتم بحي هنأذ رماد

 ١ زون وسلو قنا مربط ضياحاالا كرك ناك ثيح
 رمال درو ارهاظط ةلادعلا موجو ئاننامز هانم '| كاتم فوالل وعملا ين نمل تاض يوم و هممت
 لور ىلأو هلا رعلاو ةنايرا اوملىلا نيل ضال ينس
 أ نازل ولو رنوسر تنءاكأا نا عورع يع مدارس ان
 . هيلع هؤاشم عينالذاشإب بيوع هركذ دانسال اه
 قوم ىذا مو ملا كات ةدابشلا لها هلها ناره أل
 ظ أ 0لاق لاهل نبعانبا هسرإا دما مالسالا مش صم
 : ةنارهرلا رش نعلتف مث عودع ليع لبشيال ىرعلا لع
 ١ رع ىضائلاول دازنلا ئبسوأت شعاب ضرب منا
 ةدارشب ناو زميل هلعي نا اي نابصو نبا لاقد
 ىنترلا هدعاو تلك/ئرت ناجى انلا نمل درهلا
 م م “© ب .© لاقذهتمولظنماو تيدلا بحم
 ءمرنداو كاز صال دعناكن ا“ تعرضا عدد يعود"
 هر نيب ل ىنيتو للاب ناك نا +لصتو اللص راتخ اد“
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 ”داهسزحم ماتم نا تاسمينلا ىطانقلا بدا نر نق "2

 « لش لقرعلاةداسيشلو م دلما نكياثاو
 ضنصللاو يلبزلاو ييملاورهلا فلفت نكي تنل
 يم انلا دنعريإولا نم ديلؤتلا دل يس نع هوغو

 ينم هباتكريع دةعيال عاشمتو نجي لنفو عذاب م
 يمال يك نسملا عدّمعا امن عرصلاكو|عرصوهو

 تسمو لصلاة يقم اشلا يتم قفا رو دوعن

 لطب توادع ثشا مث هيلم ىمتدول:ا تلمجهطتح

 يلالن شلل ةلبئابعولا مش يوظف علق هانت
 يل ولتقو حجو ى نت ونعي ةوارهلات بشان

 رصأخلا رض تعقوأمند ةداررشلا عتنت يح من صا نعال

 : هلاع بليرطو يصو و هنو لكو انو لمكو ةداسؤسك

 قساقلاو نيدلاروما نم يوتفلانإل تتم طصمأل

 ىجيعلاداز كله ب تانانلا ضلوا سنا

 عيب بحاص ب مرزحو نيالا نموشكماننخاو

 لوق وهو ةغيلب تارابع هجرت يلو هين
 لحال دارنا تاب هاظو اًصدا ةهالغلا مالا



 53 قامو تنصلا هطس اىاتاتنا عذاضيتسا
 ل ةميسراتخ دهس هتال كا زج
 | ارو عوما همالسا طاومنتسا فالح

 فعدم ءرْلاَو امج هرص 2017 رمهيبص موزللأ

 ملاهي نبوهو ىشرطالا ماو او تكي ىوعد
 ظ مك و مالا نالزع يعمل هييالاذ يوتملا
 ] ب سوم ؛انصتعلا ىساعم راع يمال

 ومد ع قالطالا لمت منح
 نيس اورضز لوصي ياس
 ظ هر اببعو هيملرسو هنيم جوالاوعو دبر

  رابتعا وادا ئي يبو هبنتف سحملا لوب ميرفت
 اين ل ناد اريجنإ رد طب كعالق كردملا عوف
 قطنيو هكحتقنسال هرهزمدّيعج لا جّومدلئملا لا
 هيواثنو ني ضنسملل طم اركيكوتنلارانتطاوه

 مركو



 ع دز تمول نيو يجب اتكا واةأثهرّوو مرنعو
 ضاْى مال ذ ىغاتملا هنض يا ارلا اولا عم دوم اكاذا ملعلا

 ظ هيام قيس صل ظ

 اذا الذالاو هينم دهتسمم هذا ماعاذا هني دهتبملا ظ
 6 قف ميقا ل ومد ندا ةئراح باوخوو ناش ضمقلتحا

 امون طقشلملا قو هايجات م عر وا نود اذا نعد

 سظنزو ل يلاررواشس هيو هإ يارال و رما هيلع لكشنا
 ناالا عقبال اب اوص هداراج قفمو بو افا نسما

 دع داهتجالا هحوو همضلا نق يوما غربغ نركب

 هل دا دهرتيم نكن مانو لاق مث يا هياركٌر

 هقحيذنيالهفالطط قف ضف عاد

 ةياور :قءتاورارهاظ ياستفاداننا طرشرمملا

 هتيبالو ايئالراقعايتدا يملا دغتينا/زداونلا
 ةاضّعلا نحا هيزازب ىفدرتو هدصالز ميه يلع

 معافش وااهي )اعوهو همجوملوا تالملالا مونسرب

 ىاوهتسراو هخنبا كواتفو تيلوصفملا ياي
 ولام هزعو محتال حو هرإ دل شرس هزحهدهناوعا
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 هبرلا ضوفدو هننم عذاب ش لكيت لبس هيوم ]بح

 كس دال دع تاكولو اههشلاب يلطلا لص م اذاو
 لرعلا ديس |لضعلل اهنال اهصخو عريعبد أرحب

 كاسكلا نبا يورْشلا هيلعو ل )عتب ليقداب وجو
 رو ) قنوولرداونلا نعيتصالذملا قو كالا نجبام
 ىهانجو هذا رمد كيغوبذ صباوا يدع متحفا شرا

 اصنقاريولا نوري نق عرّتعاو لطإب موني هس يف
 اهنا تضلإب كازغنالا نيم لعةدطل لاو ةرمالاجخ
 ةتلازملا جوغد لور نت نكل ةناظل ورمل لع ةينيح
 هياقؤيوم نوكي نا ىهسبو طف هلذ ىداقلاكلاولا

 راثالةنسلابهلعو همزو هحالصو هزقعم هفاذع
 ردا لع م/زعدل ةدولوالا طرد اب يجالاق هّفضلا وحدد
 لاول ملون همت ف رهن زك ال ارم هنع نمل اولذيز وحج
 ياا يلا ثآعا ىف نك عرع يتض حو اك نبا
 رهالظلاب ىتعصد ىداتلاو ةنإب داب يفد ّىذمملا

 ' مرفق

 '  طاتر|ق نعمل ف نكر ضنصللا يوان ةمحانانمتم
 ' 5 هاني مزاؤملا يف هلقمداباستحارإق نك هقشلا



 ديالؤانمدا يوتشلاب ينته اهتكيال لهاا نارلد

 توكل انني داللاع منهل رإا ني كاهل ادوكنم
 لك دامك هآنمو ىلعلا عماد رحالا تبربكلا نياهمحالا ]
 اين هج نعام دهيدملا نيباوضالانتعوهو قمل
 ىىتقب ىسياةاوتذو تفي نسل دهتجل لانا
 ا تيقن باطدال و ماعلا | نا هيب امم ملك لمنوه لب
 وال ةيال اولا بلاط ةصالخلا فهن آل الو هبلتج
 هنل "طورت رلوتلا تناكو ا دانمتلا هيلع نيشاذا
 وهن ةوصرؤب ل وإلا ماتا نم لرعلانا قذاعا

 اذلانهتملا يلع ةركاملاو ةييغد شل بحساعملا5 ظ
 هيد ىلو الق سرمالا دلقمل مانعا اشبال

 ايسر يلج ال انيتمارا بسلا فيهاقم نيكل
 و هنباراتات الخ هس٠:ةيلط مسا قالطاو فها

 ى أتيحلا ف اخنملاانضتفلا تغبا أ تيلكتلا ارح ظ

 5 يا مسا كدا | ملل
 أنيعومذفرصتحا نا ري زال هن دملعاة | تيكن

 00 باية داوي ظ



 ظ ةضرللهإلاريغلع معو همدع والا هزازب ةماعلا دنع
 لسن مارال هينض مول اّف ددزرريغ نمآ طق هيد

 اضل نع هعنيم تاكاذاالا عرْعو نيكسم ءركذا رضاك

 ىلع بيعورأّتك ةبلمل ل ا5دّمذولو مرصد ىحلاب

 ناطلس3 م دف حملا ءاماو لاوئييه قيما

 كاز علا رد ريلونلا تحض اذاو قال هآو مداوخل
 ١ لمد نفن لدعلا يطأَة لا ئابلا اتصف همراذاو

 ضاق انوبد بل دلت اذان يك انا مربحمبد

 نضيف قيوبحلا لاح فقد تالوسلا يب هج
 . مهامإلا ىلع اولا يعم ف سيوبحلااماو يتمائلا
 هنولطاالاو هيدا بدا همزل نم هلاوما ىزغملا

 ظ «قفدو منبادولطمزلعزالا ديت ف دحا تسبب الو

 | 2 تجوتامرفا مرج لاذا تيب اي لاعرل نس نح
 ظ الو كك هركذ سسيدمحلا همزلا ةشسب هيلعتمأت

 نكن ملام خكزنا مروي هب دانإلاو يمل
 ني لمد مالصا ميارمشس هيلعادأن يبا اداذ هني

 ودزرولا



 ودرلا يذرف اوا هتِيسب فقولاتالغو خاادولا

 يمك سيأو» ايرفادلالاب وزال

 ولو اهدرهدافموررد هن لع امجوصعإ تنال ظ

 اهلوّس د يابملا كرأاق قفا نك تنلدربر زاونيولو
 يك اًرئاورلا اود ضد ناالا هنت ىخ نباهعّسو

 هل ىضاشينعربلا تالغلاو غياد ىلا يناس اولا

 رفا مجرقلا دافالاب ديلااوذايياذاالا ينزلاهنا اتم
 ميد تحال اههناب يماتلإ هاذ هيلا يضاقل املس

 رقاب ىهطاقلا هزئمو ا هتمقرتملا نمضمد لولا هإ ىقملا
 داتغو ديلي ىو يتءالارلر مان. هل س فاغإا
 الرد تسمو سال اليست دليلا طسنو فا نيس

 وه يكرملا يلع نمعح ا ترجاو هنن اخ سرردمو بياقك ظ

 ميكلوهو دولا يلع ةضاذلل نيد ظن ازبلا نعي الا

 تذدأبو هزادوي و[هينمملاو ّيذللو 0 »و
 ام يد لاكنبا ليلقتلا كَل ده د سوايوع

 ولو كلم نبا عوشلا الخ ثناعا لوشتآلب طعن

 ولو هصالخ اهتمت لفيلم درلإب يدير ذأ



 لاملا تيب ىانونصو هنأومدجدو ا دوم ثول درل منعت
 هدأزبمو تاخر اناترل هاباله ناهالسلا هيلع ايسصوضحنمو
 وجي هنوو ةيموضحر لت مالاوةيدميلا كوت أمالا سينا
 هلل ماعلا يدمج ازال يدمي لوتصظعاولاو ّيذملاو مامالل
 جيو هابتس)شابلاو ناطلسا عيدا سلا ئيضاَعلا الغ
 ال درت داع سرمد د كي نب َنداع ترج مو محلا هيبرقو
 فلا ىو تصاخ موعد رياحا دربو رردام) ةهوصح

 1 ا ا ارىتمهااولاهصاصاه ندع ال
 ١ مسد ماسلا يد ريدهي اهيهليقد دات مو

 5 ديف 0 ةماعول :ةاقفيمتا مصخ موعد
 هرا لئبرش يوعد العال اصل نك بما ١ ضصيرلا دوعنو
 الاضاو ولج ئيمحلا اىداب ىحو ايكوسو اكوساو ناه درملا نع

 هيلا َةراشالاو |هدحا راسم نع ا عراسمنع هشيم ظنو ملاشماو
 1 ل هولا مالا نكو ةمج يق كالا يلع موص عفر
 ليف جوت آل هر زا عساعوم كلذ | ول متت هذا يتصو
 هتوؤو ترها تلا نمِلنالَو ضيعرب سال ئاشلا نعد | ةتيع مطل هتبادمب هاهنا عرنئلو لتقل مم محل

 هرج و



 1 دما

1 

 | كرمك لع ةداي زرب نعتمال | فس بوبا هتسعتسأو
 ىو هيزازي هبرة دادزلا صولا قلعت اهدرا رع

 كلتا مللا لاق دوم تو فسوبابا نا كم ةبيللولولا ظ

 قالا بلقلا يي يح ثئيمصتملادحا لإ لما ميا ماهت
 تينمَهواصرنبوس |ملديشرلاوم ارشد ةحوصلع
 ىلا نا هداذمو بسلة ىلنا ب من ديشيل الع

 ©7210. ةيلعد ءالاو نا مميو قتلا فوءالاو نملع عم
 *؟ 52 يفماقلا بدا ةلبجزم عئبنلا يف عورسن يسد
 ظ 5 مياخانانلاوو ضال ا مره ال تاس نيم ادحا لكل ا

 | 2 <22 تاكاذا يتحاكتنب مكحا نتعصتلل كعتفن نا لطوضإلاو
 "كير نما تبعا ميكي كدي للخ ديلا
 7 الماي وصلاوهاارلعلائمرمست فانيتسسالاب ناطلسلا

 اهل

 قفل ىو يىوأتنلا هاوح كل ند ىضصاقلاهمزلا عنتم|و

 له و شواناكررص ذي الب ىعلل ةمأو |نكما يم

 أه ذخاالاوالاضّملاإ سلحت ا موصتملا صصت ليد

 للممقا يك اظهر صا ذل اهدا تحانالو

 ضال زماوفنسو ا عير ىّصد وو شوه نسينا ف



 تدخاو دوبملا ىف ةىملايالجر السلا هيلع سيدحو
 ام از هاوس صم نح هارب هتع هدد ايم ىلع نجعل
 ماسي ماىسو سرس نم مريع بم صوممللا هيمن
 لرمي هوو لمد نتااوهو نييبيزقلا عضومملكتو ؛ايلا

 ظ تيَباانيكماسيك قازنالا 2 ا

 هزدر2' أب انيماو يصح تصح! بذت متاندجب
 قويدر ئيل اطوال و ضار هد سل عي وعد 55
 دب نا دحا تعال م هتموت ري) يضولزداهدازمو
 هاش حال تاريجو مراة ١ال ا سسانتتسالا هيلع
 صور ل هدام واليوط غننع انوتكي الد / دءاشملا
 تالا ره نلاوعو ل سما يمول هى سيدال
 ال و تل جيالد ئلخ هيول هتيراجح كو نم نكي
 2 ةزانبجىنمملال دا عريف لعر الودعاج
 زانيلانيكم مر ةصالدلل يو يللي اكول
 تورو رونو يوبضلا ريلعو عنزيعال هع رورو لوصا
 يدري الاد لفك 7 نحي مدح يبدد مق ءاننصا
 هرودد )ولو ةنف ا الو

 ص



 نم ١اس وبلا بمال و هنباخ ندع مت صم| قيل جحا
 ولع تاقنالاهدابظلا راكع نوي

 توهدام طداضلاو هظعو نوددنان نيمسقلاوا ظ
 م دابهولا قام دازبو تلد هانا تلتحيلاال ىنحاتلاب
 نسدعملا بأذ مطسوأو دأز كيم ن نود زين نا و

 ا دّصنم مزازو فاخاذلالإ لقال ركذيتنبعلا
 همم ىذرلا يالا نيطي لهو صوسللا نيا لوحي
 مرعوب ىلاذيلا ىعد جوال ود مزازي ىدالل
 ظ اى يدا ضصاصادب ىب اياد هنبد:انغمل
 ىبجاراهمو اليل همزال اهدا ىفضصاإل دل ناكول و هل
 سيو مم ىويبحنو يو اتناارهاوبح هقحتخاي
 بيلطاذاال لطاقم نول (قحلا بحامم ةدازا نعنع ةدارا ةنعدتغ
 قي امل نإ رمل نإ دتدارهلا زامل اع قنصل ءفاو هيننق ك كال هيي حااناك جدلا
 ىل باجيالنارخبشي لاق ديا !ىتماتللإل
 4 ا ناكم ى هسبح كل
 هم عن عم نإ ليكم طيدحا نع



 مجرد فرس وهوأّنا دول دىئكدملا ير فححلا تا ذاو داو

 اا لطول البل هبه يع حر
 عرسدإي لب+بدجتهم متر ازفاب لب ةيسب تفيآلاو
 يوسو ىدجرسلا هنّكعو هنيحملا ت أف راوإلاب

 لوالاو يلبزلا هس شاور ادنكي ايام

 بعزاباوهوزولا لاق مجم اوساَو ولاو ميانهي اذان

 تسول دلل ةينمي وت قئ كرش | أن نيغ

 سافلاو سعر اقالابو رع و] يف سبديع ةثيبس

 ئبو ةونئوملا حوكيلف نلدالا تودتشلاذلاو

 تقع مزئلسوا لانا بوه نيد لكي هبوبرملا ٠

 مولاجتن ا واويرملا !اثموهتلسو ع وْزرَد

 تهمزلاسو[قملاراو ىئذلولو ضرولاو

 مال مرازاو اورمكا ,كداو نيكل ليك كابول

 3 و موا اهومللا يت
 هبسف ال وحاناهولخملا ل ديكر اتخالا يق هنغ

 ليعرف ئعا اسوا سجرلا ىسن الملا دازو
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 | وبنع يا مرعي سجال بوصفملا نيعل اناره
 مدو تلتهو بوصعمو ملح ل زد مودع عراوع# 0
 يوروابيرو ةعفدو ةياتحرشراو كدر سل مح وتعو
 مزازنلا تاّمجن د قالطديدولو عم اض تسلق لجوحف
 تكي نويرلاريؤس تالؤتانهر اهتحالابرا سيلا تبني
 هآتنع تبتب ماسه نيم مل ىملااذإب ممم نبا ىذا
 لكاقو لام ل دب نسل تويدملا لاّمْفاتلتتحاولو هما
 نيرلاببر نجرمب لام هبوير لا كوتل اذ عام نمش نيالا
 51:]) معلا لصال ان[ قل توبرملا يكد] نأ تلاضكلا هيف انتو يا هين يح هنم هعنم حالو هاعميفسلا لو بمب ناو لالا لج|بم ضنملا ىموتميالا ذل لجعم نير ف سيدال عرسع م متللا ا ءرداوانج ىعوسط
 يأ هانعج : ضارية انولوءافولايلع ةسدق يا هان ىلع ةي عنه
 ٍت امأذارقينحوبا الو طئتللا تادابس و لن ييعلا وه امونولو آرام دديحة بده هيزعيداتسوا

 7 ل وفول ةينانحل ىو هتيدحا ل عسل اوررعم تعمل
 ظ لس ملعو هس الذ ىلع هتتبب ليصوالصاعهنعلاس

 ةاأأصا 3 1

 ظ للا



 | سعيا ماعناسزدا ملح تونرملا لأم ةيذانبلا يدرج
 تأآو هيلطد هيح تلح ناذ ىضاقلا هنامحا

 | جالا ناانسرو تلق عرتعو تنصل ءاقاومدلخ

 < فصلا هيعاو عرضا بعل عالاكى عاقل تعج ليتم

 ظ لدع كيو مايحنمابىحوالا عاما هتعلاس

 ظ ير موف فاو ناذ سئتسملا اماو نساو ةبيب

 طوي ا/وأشجي لياسولا عنا الأ د[ .ع ىنعالا
 قاعزاتنا ذاالةدارونلا لقفل لى منلاعدح

 جيللراسالاب اهيمكن تلقهياتسبفر انصار اسلا
 لئابسولا عفا ل اوسلا بيحيربلا لو ةدجبب تس نحو
 فدالث ئاللِتمكالب ةالخأ امل لقت ل نافهبمن
  هسجال ئايَؤَئارلاناكأ داو تقدو لأم
 زازبهانغماعزعت بزب يح عرئلالو ل والل اان

 يللا دإراؤ هسالذ ا لع سوبحلا نهرب ةينشلا قد

 ال حمي [تولا ىتتلإ يلف هسسلفت لب هتالطا
 فلو هديدل|ومويجلا صحا عرفا ناذ ننانلا ةزيعد

 هيو



 الضكوا هتخا عررمو هلعتا هبي يوت بيري هبس
 سوبا تالصاز ومجال هاتءالا د هناحدالخد

 تسلا ضحاو) ءرأسعاتشاذا إلا همصح مى دريإلا

 ما يموي يدا لا هل حا يبد ىدعاو يمعويبا
 الي ال ٍتيرنص رمت هللا نإل هسسج الو مابا شال
 َىئهفدو هعسبل ياه سيعرمامعهلول. درازعإلا
 هما هيزازي لَم نجدول هيلع يلا تلا
 اراهج يوعز الزم هاظلا عما مزعونع مو رجلا ف
 ًابصزالت ةارما ةراملل_حاتسو هنف بشك ناالاليلال
 الملا بلاطلاو ىسيدملا بول طار أ تخاول عرسشم ةينامم
 يذازبلا ف ةلكهررضلالا بلاطد امتع ارو ار ىف
 لمعمل ضان مال مسح ذ الم بلاطلل و ىضنل الكا
 ابيل « بحبس هسالفا ىلع هن اهرب ليقمالد هبع
 لوعم او هيلو عين عمو ءداز يزعد تنم و يقنلإ ل غ
 ظفيلةنمال ل |مانلَص عراسم لع ن اذ صا يكن ار هنئلغ
 نال لوّسلاب عراسا ةدب نمّقمحا ناس ةنبدو
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 ا بهيس يبول ون تاشنلإ تاتبلاو ضراغرابا ظ

 00 اًضراعارمااهّيبأش ال متم نقتف هباوررْو مراسعا

 دارّماونسي م نا ةيندملا ثدىهنلا يق لمعادأتع

 ا تما اهنال اهل ىّب نكي لالا تلبت كلزبام
 دبآو ليمتال ىكتىلا تما قم ةديببلاوركتموهو
 رج قيس تلق ملاظلا اج هت ال سوما سيدح
 الذ ديِرَحو ين هبواهرتع هنيدل هلامىابيهنا
 هةقفد نم ىممانسحلالو هتك هح نات

 اهتالاهي ىعم ناوستعقلا ىدااذاءرل د دهتحدذ

 ىل يعرام لع دقعب هتسذلالو لام لين تسل

 اذ! سجل اهيل طبى ع ماي ىلع تتهرب
 املك مف نا ىلإ لاول اماهرلطد عرايس ىلع تتهرب
 لهو تلج م أح ا سس هعورطو 5 وصالعوا

 تكلل ديت هاضو عرا ل اول هير سبيع
 عيسي ثالث قال ىبوبحلا برجال هايشالا نعرعأم
 ىمنعصل ابد ( ىلولا سبح تسمو يوشلا شمل ماتف
 ىماتلا دق لب هعرع د هع فد الع ناو لصا ىسيحال

 ةزد د

 هويدا حط 5ص

 هت 4

01 
 1 ل مس ل حس حيي سس سس سس ساس سس 5 1



 قمت ينيج هوو لم تاو فرقا
 سى كّنملا عرصلا نال يما اتم هإ1] دلاو ةاضتلا
 ونكمل ةلالدلا 3 نزلا ال خدك لم
 فاش نم تلكس اوإ ل دّسساو تدب ب نمل
 نتا مف ترمي يذلا وعلا ةفملا فضا ة اذ

 لب نايتس راز سك ةماو ايرون قالا
 نائم هركذاسو رَعو كلم نبا ةلال دن تذالا ضب

 ىضوننمدرتو موها او هل طنا ربا تلا ةدعزست>
 هبئازلا ىتمالا بنات ةغن نكسر تانابعلا

 ”اضلسلا رهو لصألا عبي: كزعلا 0 طّمضةباشتساإلا ١
 هتم ضبطت د ىصاقلا زون نا كاعالذ قئتحو ظ

 روعه دعت ضيا كل عسا نك لكف لب كوكا ضيا كرعلل
 ثكاع ننإو ئسعو ىلز لعد لد نتاطلاللا توم ألو
 نو قتله رررلا ث قعاوةل أكولا ف مريفو
 ياتفزو هاضالا فد يونلا ىلعم ةيذارجلا



 ٠ يملا نب! هركذامإل بهذا ىامدملاوهان هو فنصملا

 | بار ضوتلاءغيا عض بيانو بهن هعفلا ل

 ١ مفاضم مييصالا عزاجاو هتييغ قدا ننعم

 ١ هراجورتتوؤررع وهوا وضد ىتدول لن ال هاول

 لوخد لعربو لارج هييار ل اوصحدوصممانإلزأح

 يبيك ةموظتلاوماشمالا ف عفا شتلا نق ىلونشفلا

 تدب عمول ضو ديعل ضوتوول

 ريلاوكر)ذاو غلب يصتالخ مص ةمف ٌكتعولو

 بفلانلاو لورفملاو تيلللخدو ملا عمات
 تان! يهرحا صو اف بف طرنلا فايس يق ركن ال مارل
 ملا ياعزمت لاكثيا ثلذك كاذب هند مكحذا
 أيهقلا ضالتضاماملاعمتع ادهتيمسول هات يعل علو تلا
 بق اذا يتمم الو ةواضتو نكي م هد ولو منع
 . ةكادبو نك لاكنباو يعو ليز بهز هاظ
 . هيجي وعد بدل هل ايس تاكو ةالْجع يعدو

 نئوعال ده سيف ند ناعالا,ر صاح منح يع مصنح:
 0 ارا 0

 لَو



يي كو سزام كتل ميشال نامهتنضانتنإ فرعمفلاو
 ا

 *ل فيضاا.ع قاتلا دمام عر صوهو بحلب نقيل انناهزنقف

ل ذاؤ م يي هن نم اعرتم ىفع املاؤضَي 4
 بو نحيكح

 فتول لاق داو عيبا ثالاعبب محلا هانمم اكوا هس ]

 ومر روب اح وع

 نلاخوا وجي يلد نعيدع أملا رن معا بيجوملاب ىكححلا ناوبظ
م وأ ةمئساشل و, قلاينلا لوا يف تلتزيملاباتك

 ه

 2رلةليسلاوشيادح هتنلاخل عدا, لبا ةرىمرزتم

 دلوماويمكت هدا ضاجتب|وملا عاجل ةعتل لكك 21
 كي د نمو دوال لع دف ]دق دوظالالع

 ب تمول

 ىدانم لع نيسلارورتملا شيرولإ هتنلا خل ىىدملا ئيمو

 اياز هئناساإ !و لولا يييعتب صاسشيدوأ كن نلوم
 بلع يع يب عدوا واوان ةعنملا 0ات ةييصدوا

 !ءأادددكلا فالط و صنو]ىيسمم نيرلاظوفشوا

 ىواربا سل زاك نقوات طا يبمف ديعومصو ايقماك

 لما نقال نقشال مه نوما ةدارؤب ئحجمزلانسّقبرتلاكَكرَد

كفن |[درمرلا نقركذو ىئوبراوافش ءاشسالا ا هتشدعو
 

 اذ ]| ث
 مل"



 عضومورعياضقلا نار اسال واجن ضملاهركذ مة الَ انتم يكد وفود جعقارلا تضقولا هنسروص يس
 لهم اثم اليل دلوالل نا قرعلاو فالخللا/ فالتخالا
 ١ تلاه جزل سم نوصل اريتعم عهاشلا فالتخا
 تماع : هزبولف لتقلا تون تالت انمتلا تك لحينال
 كلذ نارك تيلباناة )ما تنه درت ان موب ى هاربا

 تن تتهوبف هنع هزة ٍلعنميزيولو عاوثلاب ىنمت
 توقعلا وجا كو ليتها كلل ذدجدأموكتل نسبا +

 هد ان دارا نهم ىلا تنعوزلا ليس يالا تانسارملاو
 مهد نررب تماما نتف ضم انسخجرأنب أف ليت"

 ليباسمل والا ئماه ون حم تتسساو هاسشالتتلا
 لبكولا نهرب ايران ميس الئ اثاري 200000
 . بلاطلا توم فولطللا ىيدازاهب محو هتلاكو ىلع
 نهربو ميس مهربا نم رس ردا نمي عصرلا تك
 رسو و دسس رم هز : ومىلع درلاعد

 0 1 رع ةزطم جي اءاسقلا نأ

 هناؤلتشلا طر ئرنأ بتل ههترب عازغلا الكسل توم هذا

 سد

1 
 ظ

 ا
|| 

 ا

 ا
 ا

 ا

1 

 أ

 ١

| 

 0اا

 تايسدلح[حىحل 1



 :اتقتلا ةنل انما ا ْفيِشْوَ
 البا هلا ناك شيع عا ودامت رو دلاةدانطبن

 موو ميك دوفل اي ىمصهرورب ريل اعربتع ىنصاّلا 3

 هنمع هندا ىذر يلع لومل تالطو هلا ذاك خسشملاو
 اةلئلاورهز وال 7 تكاجوز كايصاشم ةارلاثلتل

 د أ ىربلا نعةيإ التبرش اكوتشلا هيلعو طم دا هاظ
 بنس ركذ نع ةّملطملا يا إب لا تالمالا فت
 ولتح باببسال ارههاذرل اعامجا طقف ارهالظنف كلل
 ' مئاشماكمئايسس نايا ثالثا لعزانيعمايبسرلف
 ةيسنم هارملا تاكولا كو ثرال اك امانا نطند الإلاو

 دىسرشنلا جزر ينصاتللا ملول اركو ةدروا ةدج خب
 34د لزب ذاهنا نيملاب هانم اكالصا نتن ل ثيمح

يهزم ياهلا ىالخ هيد برو ىمك ولا
 هم 

 هميالق هرنعل اماعو ايسان تام فني كبد

 افلا لقد ختاسو ةي وو ؟ يفي نو ةتالخلا

 درج ازمه النرش ا] هييابهولا عرش يو قون

ع معتم الغم ةيفنك
 أماتا تزشنإل ما
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 ىأ و يضا و تالخالب اسنان مزل هبهنم مسمن الململا 2207 انو
 تقف ة نار ولا تيبب تراع دف
 لمس الصا امهيهنما“ ناز مي ىءاملا محولد
 دن نها دهتبمالسف فداص نم ريمالامااماو تلك
 طن هذا هزعو ةناذير ا تلارعس نه اتم تدارك عرما

 ميد لا لعن نال و لب مي ال يال الد بيغ ىةقئال
 ةفشح بياذلا اقم مود نوه ياغي رونا كازا
 نادل نإ قنتسالابداذ اتق و لوتس هيصوو ءايكك
 بكد ىمولا:ليكول العال تيملاو بياذولا لع ماححانما
 هذي و مع بياذولاطعد تلال لي كحبلا الاي
 مدع فاوكابداذاد ئزوصت ماج هيصو عصخير
 ىيارلا ها ىم>حبصسش كلذل (ةذ رول دعا نان رصحلا
 . شنو للا لام مررب ىبصاو نيدلا يدرس 2200106
 هنييانو هبا راتبا تتقولاول ال يا ملح نوتولا

 اياك جباورسلا جزحو نازل هبضد اك“
 ايفر ولد ةلاعإل اًيَيَس باو لع معس اى

 مهرها



 داراو بياؤلا تالد نما مهجور اهالوهانا شدا مةما
 لاذ و أنولط هنثا !لارتحإل لبس 0و ثلا بيهن اهورم

 قكدااذا ايي غمرض ادت ديا كمنباتيفلا ٠
 ةنا فيلا يذ قاقدملا نهرتو لح دي قاراد
 لاو اي :بياضلا نالفةمرابلاةعرتتسا
 ضحبل ٍيملاتمنا بيانا ناعوت كلا: دماكد أملا
 هناا حمال ةيبكألا بيس كل املا ماسلا نإلا_«تهيرمازكلاو
 نرش :و اهستن بلل قامو ةرايكروصإ و
 ضارب عهيعيباملانوشب بادي طع امااكولو
 (قيلطس هقتع قلعه لوم ع ربع عدااذااك

 لبتسال كلو هبيعب قيللقللا لغد هربو هتجود '

 نكيرلولذ بياهلا قجل طب هذ ناكاذادومإلايف
 لبسي دا دابلا بز لوري هتان قالظقلعا ذا اك
 ليغ تنمعلا تا ليحنمو تيافاارزنص ثمل
 دهاشلا لاهل عزوبسمملا دي لآ بيائلادك
 هّمنعا ببائلا ملكا ناك ىلا نجربو نالْونْمَع

 ”ةلدما هزنع دا اتنكلا :ليمحقالطلا ليعزمو لبق
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 ةقلحم ةهئلا ةّفن هتلانكيوعدوأ,قالط

 وعد قاع هتلتو كذبا ناد ارا نعد قالطلأ
 كنتاوأ لاح باقل امج ْن ااهيلعىمدا هدنازملا
 ترك راو ميجحوزب تيراذ اهجوزتوائّت دع
 أمينا اهيلع ىنمقي قداطلا.اهيلع نعرف هو اله
 7 ةئيسلاةداعا ىلا عاتجال 2 6
 توني بياناللب تراخجإع ىضمالاو بيان مح
 فرسة لادم مزكذ اني دهمان كاساورلارباغا ف
 ريغ هيرو نون لبق د بيعلار اتع تأن ف
 .كواتئلاديضو ةدذا لاو ةننللا شد دحاو
 قاتانعم انما ]يس ذقن عيلا ف عدد يتعتنلا اهيلعو
 لانوجالملا ىلعأنمملا ناد لاو رجلا قدرا
 كراش ورانيا ايرعنسا لباسم سكت ضد ةرورنمل
 تاللابضتف نبل هني لحم ل وعلا قينحلا
 : ككينركمد ضد لدفن 2 اجرب هرما لهم
 كيانلا 0 ملل يراود 5 ١ةسماخلا
 تلق ةنياغ[هاذل © وووهو لكلا قالبكو بضيب

 ض



 لف لوم هناهنمأّولا بداعش نع ةناسهولا امش لّمشو
 يراد لكولا بصي هارب رم هيب ىنع يالا ناو

 هثسراولاإل ىداقلا نيبلاب ةقرطتشلاهكرملا وس ظ

 ىضانملا ضرب مىفل نيبلا ناك يح صّملم هدعل
 ١22 ىلجزممتيلاوةلضالاهكياهلاو قولا لام
 ظ ال م هتراصضم هس نمال و وصوال ثييح نمت م
 72و سرح با رم لالادخا هلو هب ركدتمال فتسم

 سمي ا ادهدلاب فتارإا بيكي هينقلدعدنع
 فلل الو ىدتإ الو ءدلول مقال هنالابنصاقولو بالا
 تم داعصاءلا تاج لصقل ا نع هزه لون ماورد نا
 قمورجاقافتان وهف بهو ٌىرك ةدورضلا وإلا
 ,جحاب داو + ىلوازم]فالام قدصتلا ظنت از اح
 دولاب ضاوبرتاو ابوتم نا ها ام هيل هرغلاو
 نعمل ورود هإ يت اذعمزعلا ف اظيولو
 ”انقتلا نعل نفداروملا تدهقن لاقول درع لاق جاسم
 تدرس موتسرو عم بحي لعا ا فس ىب ىلا نع هيضو

 د شمال طم انقهلا عيرف هتدابسو هاناقف ظ



 ا

 تيب مل |رهمض هنمسرشع سس ادوب اكتوعرلاعإمس دعب ناطل لامار يح ةموصخو ناكمو نامزب
 ترالكضقولا الامإالا اهدودذالاوعشالف تلق
 ظفعلف دوهاوبا ىلا يدا هبو يرش سنع >وحوو
 . كلامالاو عشلا يفاو انا ةضتيب اا تامل إما
 سم !ولؤ يس بياوجو ةسسماخلا ةدعاّولا نم هابشما
 موهم نا لولا ل عبو دوبتلا تيل حب هئاضق
 كلذ هننم زل ممل كلت انت تكتل هل اداه
 دارباِع ىعأتلا ىلا هيانكواتا لا ىتل انا طدعساو ا
 خال فما لاك كالا ن اطلس لف نصل وسيما كد"
 تو ريل نيب زنك رن ايا حان ركذ يسرع ةعدا
 مكمل يخاتب داتا نياوصفال هسا جنم لوالا لتحلا
 مديرا :ىضاقلا رويال هايتسال قد درجت دزعو ع ا
 براي ٍطصااجرل و ةيسرل ثالث قالا هامان دوجو دعب
 ثالث والا هنانضف نعهعوبحر موال يعدم لدوعسا داو
 ىنمالا لدد هبمهنم نالزعو ا هذ التوم هلال
 ليم وال زجل هنباوا هسنقد نم ةعتبلا عمذولذ مح
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 نمارّتض لهعاذاوذايكو ناك بكتب ىتماقلإ لؤلاناذااذأ
 فقرلا ليس شالا مكجيتماملارما عم اطعا هإ تاكل شفلا قد
 روب لع ضلع حالا تصوري ول فرصولذايكونض عماذ روكا

 ضلح هذا ىدأتلا يما لوم لب ضدرملاهدرضاولو تيملا ٠

 مدل ييرشم سيما يدش لازما لع ىوتعا نم نيدها شب الا ةمرنملا

 ةيسح ةولقنملا نع ىقولا قانمدّوو يانا ةردولا نع جي
 هبل انعول ضتهاولا لوس ةئل | عن أطلسلل لذا لووسللا|ب زوم

 تلق ظفيلذ طْشلاريانن ناو عمإب لهي هذا عيازمو و
 ظ ميلو ةعس تطول يي ناك هنأب هكر[ بايو
 ظ لولا سيب ةيتابمعولا خو هتف عنمال هتماخا وانو
 نك تلةريغصلارقف وظنوا هنوول قيعيمقصلا ندب
 بهمملاو غلابلاو ىيعلاورولاناهمإ:نعائجراش مق
 لافيلالقرشلاهلاةانمهنينلماتيض اوس

 ةنسح عرب[ شو يصووا با دوه عم عسا كداّملإ لضإف ظ

 مول هنن فما للأب يقسو ةينشلا نا يقو تسل
 ., -تتسلقف هضعبل اريغم نشولا همت مراشملا هلاك

 ظ رتل اوال يصمولو هيصووا ب١'نماعبب ضّفنبو



ّ 1 - 
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  هرتسمو نكماهالول سبعو م بتاكو با ىدعرل نينا ف ١ ةروضومه ببدادللو دو دلع طالع دش جو
 000 00. هيوم ةيايمولاتاتع فم ةباتكلا 2 حلب شحم ناماغوإلا تناك نيبب سيجا نأ املا هزل هني بد يلول سيجا تهدم دبعلا تاكول
 سم أه يد بيعلاو هياكل ار رس سبك طا رشحو خد
 ظ 0 ظ لأ ردن دوق هامهرمم ىو
 رسما انوه دال لعد ١ماوصل ايش ذ نحو

 افقي كروا بزب مكي ا كامنييصخمل يلا فرعت
 دمج نعمل بو نوزبخالا لوبق عم هيلع لادلا

 يذم ويف مالسالاو تيرا لقملا سك فخ ظ
 هج الصوت ار ىلا ٌرهيجنم هلعشبو ا يمد
 ىاهتكدأ زيدل جالا طير تنن ى رسم اواضقلا]

 قناع 0
 ازيد ال د لسا نايمز ىلا غلي قايبصما

 اسقو ظ



 هازعو دم مّمَم ىتع ىقدىلاىنخمتساولهناانمروو

 لوااكجولذااًمولومال راك ؤؤتبملايدنفايكرعس
 هينيسب امني ك2 ةلاهجإلاًعامازجمل دجل الخرب نم
 ميدو دوثو دحرنع مم ههمجانيصرو وكت دانالفاوا
 .زبجال هنهو عاصلا ةلزت حملا يحن لالا :لئاع ىلع
 4تمتمْبب اج لحا درفتيو مكذفلاب ذوتجالذ ايملإب
 ثق اقلادحا درسنا يك هعوقو بهن كاكفلا كا

 الدامر ركل :بلاط س افلا كونك نيو ةراضم
 فيلو ةيعرش ةيالو نع عرودسمل امل زون هكحاطس
 نيكي شل اما ىتخولام ةليسم يالا ارجع ىلا هككم
 كينلا عده كبرشلا مزلاو ايتن ىف دل هللايع لو
 رفيف هيب بيق ها كج ةرجج عمل اكمكحنإل بياغلا
 يابا ىوبالا هعياب لعهد 7 عاابلا نأ هدر

 اتيشتسا من ذر هكعب عريش اداهاشل او لوإلا
 هج تادهتجلا لك ىكتل اره در مد ثالثلا

 . هلا ةفانملا ملا فووهامز تايانكلا توكب 22
 صا ةطو معيامانه نك كاذ مو كلاما



 رارتقاب عر ايزل 5 لماتف لال بيحينا ادملا
 هيتسي الاول شا زا دعو نييهحلا دحا

 هتيالوااضتنإل هذ ابنا مويال مميت ؛اميبا
 يضاولا كك هنجونو عزل وو هيوبال كح متن الو
 ةدار ناكني ثيح مرلع مهلا هوزمالا يلا رتحتالجت
 اههطِعو هب مكي معا رجا نعبب الذ تلج كح
 متو زاطبا ال او هبهذم ىضاو نا هّضح يءاقلا
 ميدل ضييوتت كيلا هر ىياعأق الم وريال
 هعاااغ نذل وهريال ضقولاب نحو نزعل
 همزلرانتبا كحربعزقفاوم يلا مقر ىلذ ةهينناخ
 هندا ايما لجو ارت عن رهو هذال هاسياصمما) ف هلو
 أهنمر شعم ورسا ينم ريل ديدع لاس يخالا ىضاتلاك
 نالزع رح مدل م ]تما ماس ١ذأذ كزغلا دتراول
 امل ىو ورْئلذ ةمّزل ةدار لا درولاهسمو ىضاتلا
 هلوىكحرا لازكو هراريلو نساحلا يفبال نا نيد
 5قلا تو ةرلا كاهن انوجال ناشي ةيدهلا
 مغبو ئذال اذ ئطاتلا بارك تنس أب

 دارا



 تكي يطا لا وضايلا ىنصتت ةارلاذ هل م عزيجدادا
 دوو دما تب اين هب قجاك ب ماقلا
 6 اهشلاب مكر طا حمص عاوو غن ناذ ةهبطلا

 ىعا كلل هسا ويع ركبلا بانكو ظف عيله كج كنكوا٠.٠
 اتضرع يو مفعم اقل كما هنو يلة
 نكمل ناو فانلا عياقو هيو طبتم بك بانك
 ةرارشلا تكد ةيياغلا ىلع يع هز ال ككل رضاع

 9 يكماّسلا كا بل هتيال و ف مصحملا نركت ضاق يل
 ّك

 6 ىارلان نم نأكناو هينا يع اهب يلا هتك 71
 0 1 ةقبّضح ةد زل لّمذ ىجز يكحاد”اهز ال بتناول"
 جيل بانك يسمو قطلا دوبب دنع يام
 7 5“ هما اتا اوهو هنطاب ف هناونع ةتاصكسمب
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 | د اكولؤ اصت ريش و هيل ابوسك مساو
 0 يحل انهم لسير مهاجم
 هنا مز نإنهلاا نيتكاو بد لمتد رهاظطلا ىلع
 ةباتمكلا نعةيمزولا قاىايجتسلا هيلعو هباّنك
 بوكا! لصواذاة نايل اكجهإربم نع
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 ' عنجالا مذلّمإل يا هلبقيال دلو ا هنقضيفالظخ هييا
 تاكولو هدوبزتي مالسا نع ببال ةدوبمثى ماما

 ضل اذاالا مسموع مثدابرشل كن ينييتنل
 ٠ رابقنامالا فاتكتالنعخيطلا يا سيلا ةجاخالف
 فو مزلب سياهنال ةنيبب لإ جانيت ال فييح برملا
 ناسالا باكي[ بسم قالا طنخلاب لهنال هابشمالا
 د ا سسمسو فارضو عارة فدو تااوبلاوب قب و

 3 لش هي نمشي نا دهاشسو ضاقو و ارل ره نزوهو

 تريب ايات الث ةفاسمنعسب اراو ىندهب د

 رمال الع ةد انما ىلع دارلاط نيميضاتلا

 هنللغو «سودئ دوعلا] تيجي نا ئاشلا منجم

 باكا جند ةيجاسو ةرإ الب رش يوقلا
 تبنى ل قو لب هأ نعو باكا تئمب
 هنابعإو زرنا لق هلاعضم دعي ى | كاشلا
 ناوتاعب لطتنخ لطسولؤ او نجا مام تحاشملا
 ةقلسطزو هر ارغو: ةنوأ هزهحيو هذى ونامل

 جدلا هزاحاو ةيلعالا نع هجوزملهت) الع دج:
 . انركو



 ةيلهالا نع هضوزحم هينا وكلا توجانل د
 ٠ ىلا تالتجدبلا بورك ميا نصيبصتع تعب ممماذاالا
 تع ]طال هصواخ] ملا هيلعو اجاذلا توجو ابتبا مش

 تلك هماتم هيبص دوواةثراف هال نامقيا مهنحلا

 هباي انتم اس املصالا اشم توجلعمالانكو

 هبقنب كذا فلام هنافانع ةينانلاق عال ذالخ
 هلم دب هايضتما اكد[ جاشكلا ناملعاو هيف هك

 تن | الفال نمد اه رزتوجح عنوح نهج #الا

 أهند و هايشاانناموب لج هكح عيعرتدملا

 س نفبو دودو زم دحو هلعب يمضي (امالا

دل دو ن ىلا ئداتسدق امكدتعماهإلا لذ فتلق
 م

 نالكاتنلاو يللا ةبتابهولا عش نيك 4
 دورولا هروب ىنمههال اكأقلطم هرلجت ه

 سررود هن اينعاملطم حو انزك - هندعلاتل

 قالعو ىءاّيلا عنا ءانالا نعو ترهنلا ىكسلا رشا هب

لا هجو طع دل ىلمحملا تبي 1201017
 بس

 نأ ةزملن مك نم هنماتلاباتك لينال ”انقملاال



 | «لئيقو ةعبجلا ةماذا كام ءاسإلا لبد نغم
 ا اقاتس سوا صه وما يل تاسيس ىضاق عساس
 هيلا لود نعرلل ايت كك داركم فنضملا ْعَقْمَعاَد
 ةند انكي لف طاق ىللصيعنيإسلا ةاقيو نم
 تالهدل تقو هتندالو متعل لقال فوتكلا انه

 97 ابويكيلل باطما هحول أاهنوو يوان هاوح
 2 الو موق ملاعر اهيا ىلبزرملا مثاناو ظ هلو دحوتو تت 1 ةارماو هابعي ناهبيار ىبسا
 انها منيل سد هو تمول حاحا ليشتو ةارم

 ىو تَسفاَدَم و لاَ جنمعأو طرتس لاب ولو تاوإلا م ةداهشلاورلظنلا اهرب

 تمازق لو ندلطلءاققو ف ةداممشسلا طم
 فو 0 5
 ناوح منال راتخا ىتالماهحا نمهانشسإلا
 ساما يلع نملاحانبل دلوسراإإ هين ايهموك
 ناضحا ضاقيلا عشر دوعو ديجو تنمكولذ
 ىالخل هإاطدا مرتوفل نسيل !"قايمهاق هر |وج ىرنر
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 ىماهلإ مقداذاهنا ماعاد رج ينال اك نذل اجيع عش
 ىفاقلا بيان ىضطتقف منع باناذ ةرلولدا ةث ةث داح

 القى نلا |ماعإلا ىذت :ءلاهانمدهناحثلولو هاه

 رم لك ف هد زازبلا شد ةيحاس «امإلا ول ىاأضتقلا

 يرن هيلعو م عوانضم موب هيلعو هإ هت داش لش
 بييادلا ىذّقدو ظف عل ذ اتتللاوهاوجلإ اذالخ
 ل التتوهو هسكعو لصإا هنعهب اوربت

 يبني نا ىلإ تول بيانلا دنع باعدام
 كيم بانلارانحاب ةدارشلا كلب

  ةتدابش ليقتإل نا ىتعاتلا ىمقدإل عورسم
 هتداهشس امم نم ضاّد بانك هيلع رواذاإلا هل

 هنغل ينتنال اهنمو هابشاهب عطا نوه
 همسي يلالسر ثمل ررجو ةيبصولا قالا هملولالو
 ةارهالو هتارما مال ىصاقلا:اضد تسع ةشابعولا

 وهاد ىطعت هذاو هباو هتارما ةايح كولو هب هربأ

 لامد ىيتس داو تاقواإلا نم ماقد تنع

 يوجد هيبارم وطأة بايح) جرس لا مال عدو



 نيقرعُس يا ىشاواَجَو ةقزعغس ا قلبا :هنه | ناكل وا نتعلاطصوب" «درل ققم انتوا عنو | 2 اه متفرب مزق ثايب بيغزحرلخنا ةافو دجدو
 ظ بالو مقاطلا ىفوا عب ةوكبتتتبو ا إميل تيبلاوهو هإخ سو دتواق دي يا بتي نأ نم رنخإلا هقطواولع هيإغلفس بحاصعنم
 . لمسلا هباواالورهالام اد لك لات دج . اهانيلاوعو هنعانهو شدا: عمج كوع
 اك دمنا! ثحأ ؛انبنلا ىلعر بجرم ل هب وئدصالب

 ملوطتك سوا ّناراهتسح ةمداز يملا همامو هأتسي مويأنبلا ةمعندالاو ضاق قذاوا هن دأب ب نا قفناا م عجري ف بي ناولعلا يذل
 ةدانرع نكي اهلثمةكيس ادع يعذب
 يوصتلا ف يع حرلاو ةداضتس الإ ال دريرملا باب 2 نع يوالا لها عنمرخا زخيلا
 رولا مل قحال ذا يشل ىلع ةفف انريزعلا
 قررا ةريتسم ةزياز يو ةزفانلا فالك

 ىاأ



 ت|مطتنسلاب ا ههاجوعا هس باه ايا مآ طاش يا

 تافولام العرادي دكرتطم ةحاسيكأهبال عتم الأ

 .ةباوبلابض منكما انو كس قل تكن أذ ةنودرم

 ةرئاترج# 7 ةرئملا هفاهن تكاككزلإ ك

 2 اي يك هفانوجال ناار ]ب وياج
 تاكأذاإلا كلم ىف هخرمقد نجزم ١) ءنميالاو

 هيلعو كإذننمونمو انبب اررض ماحب سرضلا

 ىدراأؤ م ناو ص راولا 4 عاسخاو هيدارب يوشلا
 املا فحازمو دَقاظلا دي نمداهن عزي يح ةيارهلا

 اذاطمونلا هدعداقرلاهاظ باوصو ان تمس طااشلا
 هر شمل ؛حرباو نسدإ ايهظ ماما اه ةنفياظ تت مند

 - ئاهرو ىتيحملا ةىض شو يطل هبجدو كلاود

 5 اند الا تلضا دو كان ها تنصملا عرتعاو

 هيي نا ةناو رلارها نإ لوعدنا قبو

 ردت اكنوتلا هز علاذ هجر ونفع ضداقد
 " ماضيه لكش اولا لو تلق رس هنن ازازع
 السواني علا ءاشنالازئيتحيرزرعضو
 هن 9
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 ىلإع لكخ انااا ور نصا نا دتيبال هناولعلاولفسلا
 هفرهدازاو ئشحم الاد ةبنانهلا يف امكيعونفلا راتنملا
 "٠ كلاق ونيل صبرا ناو هيك اوارضصاذاركلم قا
 بل اًنكص اوه +زناز متتغيلز هيلع هب نم ىرارملو
 يعدملا ل يض تقاوذج ضَبو عم ةبحرطا ىف يجد

 هنماهّسرتخ او ةيهلا يا اهني دمع دق لا22ةنيب
 اند ا/عاذتكالاهدازمو امني دعوا كب ذ لقملو ا

 معدرا لاما نم مالسالا وشر اننعوهو قدوتنا
 انما ال ملعيعملا ن نم يليزدا يدنخلا اهلي
 الفلا هذاد كلل ذو قدس مال كقدلا
 م حولنا

 نتروصلاو :لبخت ةملاتقو يا اهّيسو دهب اطلا
 علمت :وال ا هنجولاّوو تْيموملا عوشول ال هس و
 اكرات اركز مثولو كلاشلا مم اشمار ئتلغو
 الشملاعزاتبا يدم ناوضال ليت امدحال ركذو
 فشلوا ىمتلامن اش عموله هنوف طيش لهو
 هس حالي ناهي يقض تالخطمف

 نقاتل



 0 ىمد و مهدلا ىدرصسم مهذب ضقادتلاو ضئاتنلا

 0 الا, 506 ىازكب داو هلدالا هلرتضفاتتملا ٠
 داللاىااهياالوا شداول امكافنسملا ضاره يف هملارتو 0

 هريفلاهاع داوا هسنفلاهاعدا ين هيلع تق الشم ]
 نفقو نإ لعن ليشو ضقانتلا لتعمل هزنالفاعدا مث
 ىوعرلا حادا( قدرد هب رشا أ ىدلؤئل ن املاق نأ

 هيلع نشل يعد مالا هنا كلما كداول لاف
 3 ليتم ناو مرا نه :هنتول أ كاعد الاكل
 اضالاركتا و تداحلا منزه يم ترش !ىحاللل اق
 0 نأ اه داطن ناوناملل ذاح
 زنط ابلنو ابركأ سا نان اضرلا يلع هن عنيد را

 نوع أكل انعام دتمملا عب دو < نارام
 ىع ىمارملاب زينعلا مال مكفد بيعناهذر عيايللف

 مولازا لص زيسلا ليد الذ © ماكئلاانما قييع
 7-51 جاكت ىلع نع ربو هاعدا م نك اهجونت هنا

 ليسدال هاعدالا رنا ) )ذا هاذ عيبل | فالك داهرب

 مسعر من ١5ماوئلا فالكر اىئالابهخانننال



 /  هنيهب فدص ة حورس وا انوبذاا يدا ث هارد

 ؟نرظنع ةملنها هطزوتس دل ارقي م لسن انمعسا خوال

 ايلا نام هز صحالنت.3 ىتس أنا يدااثلو

 ميل دارا نضجت ن5 اونو لوصول ال لوصف
 هن قاولو ضقاتنلا الّوصوخولو !ةاانده قدا
 (ةرصه محق ىتسإوا قمل اضيق هقحرمتو“

 هلوهذال كال طال وصوم تيد ىل ةف انزل هاوعد
 رهاظ هنال عمعئالخم لبد املا |ةدلفرسفم دايخ
 كدا نيس رقا كاهامالبود تلا لح مؤم ضندوا
 بع لعنهربو اي ى هصعتو ضير هجن نا
 ,دارشالا نيو نيالا العنع هبنش هناعرب
 يصمت رلزلا هدربو مهد فل الع كلإ شحن لا
 اننياثرااواةدعالاه شمل عبس هلم
 لعيد | نهد دحاول قدما هيدا لفك محلا ١نكو
 هج ىلعشلا ناكأم هيلع تدلل ل اقفال محا
 , نيهريو نلاريلعرل »العير نهرفطق



 اضف ادجيولولربإل اىفالضنإلا انامل ) اع هيلععدلا
 الي ىضاملا!اضق دعب عفدلاذا لاملايمكدلا ا

 قيدوتلان اكسال هناهرب ا. سايت ايليا ظ

 كى: ى ةعوضشللاىذد هنمارعيو يمن بت يحلارنع نال ظ

 كرا لطبمان | يكد لود ىلع نهربول هنا رافال يف

 مرمحا لا خرا هع نش هيباع يل سلوا ةبز/يدوبشوا

 لشتسالا ل صف يف دا قالا درسرلا نت هركذو
 فراك عدلا“ 5 ضال ع صاضقا ١ىداول لص

 يصل لغد انا ىلع نهرب مصاول عقد
 ومعغدانأب قرل !ىوعد يون[ لامع هنع

 جيتدلانا ديعلا نهرب ل يكرم ا نهرجر كت اذ صن
 هحلاصمم ؛امالااعداولو هلا صدمل نا لبسي هقتعا

 «ليأ درا ه] نا نهري هنمورجهاذيالا نار لم
 ”مالؤوكنملا قع طش ريش هلث سكول هيلع نار
 ىدملان أمل هنال ةاكو طمتلم وتلا هيلعوإ ليسو

 ةصاضملا عمد سف هانز كلو شموع هتمنو الحاج

 هىنهو كذرءاالزن ةساكدان ناو معا هساو



 ا ايذهنم هتما هعأإ هنارخإاع ندا هيزازب نكالب جدل قالا ذا جبع وتو ستوبتا رارم»لا تك نمال ضخفادتلا نال توعدل احا ىدرد لاص >|اوا ا وصولاب هيلع #دلارإما ىعداول ىنلدإل هشبل هب نم ند اكول قع هرج م هذال د ممتل) انضرأب صاع هيداب ىلع تقلا ذات دق ةمنتجلاو) بتمدملا سلا نال لتي لمو فندوتلاءتيعتل ليّقبال كتساراكك
 ةناونإبلا نهربذ اص دمع دازاعا بيع رقمملا تت نس اريل ميول دهربذ طق كنمادبعنارم ضهالا
 نه ,ةركما دريل هتببلاطو ناب اه هنا تعدا دنقرس ةوماو نمو بسلا نع هن اربا' و هاد ويس قيقوتلا ناممال لبتت ياذا نعم ضتاننلا بلا ةديب لدمتمل اهب بيعياكنمهرإا يرب تشمل"
 مز وودفلا سنا بتنك بّوكم يا كام ويمم . اطيب هصالخ مدر ورذصوهو ونا هبحو د هن٠ النحال ليم ربملا ىلع ابولخ هنالجتداأذ

 وق



 اومفناو دوو لع ارنا _تساوهو طمتهرهاالاتو

 قام نام ييمتكناسال ةمظذإبع .٠
 اوالابانْشتسالااماو ططبب تيّمعو واو تفطع لج

 الايدنونجو مرومامءلكةيبرتلالاعتاللف انا
 ٠ هيتانأش نإ اتشتسالااماواٌن ايس الو ةللذاقردإلا

 دتعأمرلاذ قاوم ىتعو قلدماّ الطوا نئلوم

 هبوا فطعالدول و كاذلا منع مّمالل و ثلاثيلا

 سجين !همامتو هن لع دب دشتا هنداج الاونمل

 ص هنوهدوب تلبس ١ هيسرعل اف ىذ تان

 مب امكلادل امكن وقس إبق هتثرو تلاق

 لاحلا *ةاوهاطلا ؛ام نابرجت اسم يق لاحلا

 مسد امكقامطسإلا ال عفرلا ةبم ليها
 هنوىملبق تلبسا ةيمنإاهس ع تلاَّق تام

 تأاضي ثراملانإل مل لوتملاف هل عن الا ةو هثزاذ

 تيل نكن فالتخإل ومو عرف مادو بزعل



 .. قلاب عيرملا لا ضمالسالا يدل كرش ف همالسإو
 8 نينعول ثراعال تملا وسل(, لات ئىدوهذننإ انه
 ِثراولاب ديو باد نباانم ومب ٍصو هيلا بدق د

 اواي هنميكرتشلل وا مليكوو اميصو هنالشاول هنال
 هب'تكان اهرتا ديد هل ىضحا نبيا انشا اذ
 فاشلإ نمضنو رعؤلا يلعرانفا نال لدال ا نباالا
 سوي كن قليز انضوالي لدالا فد نا هظح

 رطل تن )ول ور ريل دوش ءاهرغأ ا هنو انين
 لعنالا رزعو سدلا ةرابعو عرشلاو نيل وسان
 هل اهحلاملاذالخاول ف كبري اكو !اث داع أ
 تيثولو ىضتي ث تس ونمأتلا هولي م ه1 ل شكلا
 أةانماال كر ذ دوشلا لاق ولد اقانش كانك رزضالاب
 بياذل اهيزخإل ههشمنل اراد ضاؤع يدا
 فيض زيا تخاءاعدا مل هيلع نهريواثرا
 لب نري يذ ب يي هيفي كس كلف اشم ىدلا
 اقالخد وج ماو | هلوعز دلل اوذ دبجلنمك
 2 متسبلا شال مةياش نا_ةساص سه دام

 بد



 دا باصتنإل يال بياض اضحاذا:انتملاالد
 أضيق ةويداهنس نموت يح تيم ايصتحتثر ولا
 قولو وزؤلا نطو عش طو ربل صاح وكب
 ركذاني لونة اراشعلااهلثجد نييعلاع نيدلا نب
 اناا نمنح وي هنا قياما يك دّرعا نكل درد# الا
 يدق ل ضمول ذنجوإال هذ١ امعمحاو لاذذ ريلائئنإنمد
 يلعا |أهيبال نون كلغ كل د عمن اهالي هأ
 ىلكيبق ةقدرصوكليما اهو[ كان اولوثدارتلا
 كسا عع دنعرمل اوان اب سا ة اكل لام شبح
 "نكن قد هم كلما ذا هت ىف نص ةنه
 هت ةقرصركتما فانا تلغع نا لاقل
 هضبيوليدنم بوب لجر نمر كلموسينا

 الف ةيورلار ايي هدر م نإ ذ لغس طهر ظ
 ا ”ةرصإلام نممهرد ئلالاولوئث همر
 كلميام روب همزل لقا كاميوهو ءلمتض نكت لغم
 الب اسهنالا ه1 نكن بحال نيس رل نكي مثولو
 5 لخالب ليكؤتلا عمال هذررتر وين يدا



 3" -.ةويائب ليك :ةزولن ىورلا قرضا لان ظ
 سة وأم نمولاو لمكوتلاب ليكي ليما مل ولت
 هل ثعدإشلا بالا هإ نغجيشيال د هقرشم
 نما 00 لا
 ان دسلاراجا الا ىاقيس |ذ
 ظ 1 ايد يا ا ا
 2 اذكدهاشلا ربحا بري ديس لم هاك
 ظ زر جنهو ن وذام رج ا اي برايي راضالا
 ظ اهند مشير طعوبؤ هقو يلوتمو ضاة ل نعو
 00 طرعتماوارظفا ال | ةدارلا عطش محا

 اكمل ءاذملا ىلا ءرشو دهاذلا طولا
 وس و] لربع ءرملا نوكيو هّق ددهرمل اذاامب5
 وزنا اب باب يف يكرس امك قلطم هرج ليا
 ظ موا هميب اتسم تنلوحلفن 0 ناو «ثيعأ

 ءانضج مب انضل ف ءامرغلا نيرل ا هجع هييجلاولو
 مِبق ءاصواسس لا نتي او ىضصاتلا ٍينع هن
 معانا فصال يما نال نمد مل هولك
 الفأل و نما منعلكد ماها اكينعاقلاو

 سب ١



 عومرلارزمهل) عزل لعبعرت كلا ديم لضانلا بيا
 املا لحال ياكل يعول اهعاب ولو دئاىلا ىلع
 . لص تاهوايمانمل اقسم اذ ةرهل دار وذ ىتماتؤل ارمأب
 يتاغملا وعر نذللا ءانمو يدلل نميبعلا ضنتلا
 باس اقاعىداتلا هبض ناوهنإل يلع

 نعل يحجب ىهو هيلا قىقحملا ءجرتذ تيملانع
 ميرا حجز لام تيمنا ةيجدربظول و مل لماع هنإل
 تلذإا يءاحلا جحا عالاوه طّمن هند هنو

 نيعلالبلا ناك ثاله حدا كح مَ هاغلا

 ثلرم رم |: ةرنولا ن اغلثل اف اقتلا ا سرلام

 جف برضوا مقرن عططوا مجرب ل دع صا

 ةعاط بوجو| هاعذ كرعسو ركاب هب ىنتم
 قنشساو : لا نناوي يحرم هوئمورمالا ىو

 اهاقلاب انك غال قف هدو نوبعلا قىدائسامز خف

 ه1 دع ناوالاغإل دعول لسد لصد ةروزنملل

 طياشا سوت نسحاةزرشفت | نازلماج

 اتقَس اذ ةاكولبلوف طبتدالا نكوإل الإو قنص

 ظ ماا 00



 كالا معبرا 520 دصرلا الما كيرا
 ميعراشالا انهدابع يعش سابا يلا نييادعب
 ةنهلا |١تناكملا لاذ هنن ارضا م جدأ د بشل
 انارنملا عماكإل باصلا كوتفلاف كاملا ثنا
 ةسانلا مدع عاإل بصل عاد دمي دوشلاو
 فاراتفاداهتدرل هتنتق غااةوالجرلتكولو
 اذا ثعلا ىاب ديلا ىذا دلئلرل وعملا
 رار ساو كلان لتفلا ا

 قرع جم لالا نالذ
 تنمهت < نزحاسزل لاق © تيع هلي لك
 هيلا تيددو ركل كاتيا 0
 فب ب زر داو قحبو كنب عطب تينصف اقوا
 يروكي ضاواهلظ دولا هوطقزو تلإلا! عتنحا
 نول اكو هناتو تقو خي هطتلاهنضالايا
 مالوعالا اخي لزعلا دبهدوا يلقن لبق هاه
 ازتملا ءيدانم ةدوبوم ل احيا هلعنف دتسا

 - ريغ يام وكيع دينة نه رانيا ال1( سصند
00 



 عر ةدي شدصالطبمادوكي فمان اذ هيا
 اقلب نمرملاذا ةيعتاضلا ضب نعمابشس الاي لا
 ل اوما نم يلام شع نمل هافلاملا تينت
 ملمس يرضع يشوببلا ةيبانلا ف هتاةوالاولاتيلا ٠

 مالا طع ابجي أملك دز ازبلا ف نكي تلق ةنمهاظلا
 هند ال نيؤبص ماك اكهي جالا فضا اي) لمجال ملا

 زي رباتكل|باماو لوملاب ذملا باولو هيلع تاع
 هما و اممنلت ل ةباشكلا نال ايمتيكتر لو ليعامل

 . اهقساهعملاناهنمو ةطانسؤلاعورشنو
 ”رفملام تيب نم حدو ناوهامس اق ناك ناو جا ل سنو
 ”رقي كوالا وعلا ذاع قوه رده مارغدالا هوب مضر

 همك يرسل ذا قرم ىلعف مجم( ليعئفملا روحو

 نع أ هزحا تاو( يبا 4 1

 ةعاقربخ ةل دوصق/ازهو :ايسولاكاينمال ايضقلا
 ارذاطق كلن د قحتابتإل ةدصرءابنحا ارو

 تغلب سونملا لع نيرجلا الطإاك زا اقرا ىلع ظ

 لام يتوعد البولو يات سل ةذاتشلا



 همزل نود ئاخرو قحلاو اذ اهب ماجر نأب هقح ا فوطوا قيلايذ بلط اهب وجو بيسو ةاخالا ىتعيف
 كلل تقو لمعلا لقعل طالت للا طيشو دلو اهتامطاط دورعو حا ادعس د بطالب ترسل نا
 ها سللاب تبي امنيا بد دولا ديب امو صبا

 "اصانوبسو ةماىؤرشع مويس ادالا طيش
 دالو دام مدع طنلشلا نبض هيلع دما دلل نيب رصبلاو ممسلاب نيل لع ؤ نولاو لتس هيلغ تدل اول هولسالا طربي ةرذلولاو طفلا ادرج
 ربحوا روم ءف دوا هل وسيد مو ارعوا هّتجوروا

 كوّمي اكد لا لا رابنحاو يتدرو ةره أشم ىنعم
 مهزهوهيرزجا او تاذاغ تولطا لول هنذاي ىسفأ
 اهو ونما لا لع ركحلا بوجود أر كح تاشلا للعب اند دازول تح نيت عع يب ة دونم نيلاعلا
 تعاو ضرعل "ركزت مي !هلهظا زم دعب عشتنم ىلذ اهانمرَي لت ال رود هنصارمت ١ يعم جيكزتل دعب

 درا



 ضكو ليزا زوالا هديا رإل ل لغو هيتشالزفلا

 تام نإ هيلع هتصارتخا دقت برجل نايا بوصول اريرلذا

 بيو لوألا ثتصل ا ىظتساو مروكي داكلا ئلطاو ظ

 طوب هب وجو نيكل مام أ كحول بلطلاب امدادا ٠

 فضا دلانعأهنم معو ب ١ييطوسم ةغبس

 بلو ب ةرسا نوكيا تب لعد هناك او
 دوياشلا دب ىادإ بب ديجووول نا هبدلا قح يول فدل

 تا ليلا ككواوانوحت سن ةيانك ضرئأ هال
 ممل ها نيد ا بتامكا تو ١١ دادال يختل

 ليما 0 007 واّوخرهانلال

 اًملطم لكألا +اذلا نوجد دوبزلالجبرلا غنردللا
 بلطالب ءادإلا بيو فتصللا عئاو صين مد

 ديك زرش/ شد (قتاهردا قىقع يد لاول

 رسخا عبو لاق وشم دبا ءابشسالا نا هنم
 هرم قه ىذعإلب دايس يي

 منيب وبي نجا مالا ةارماخللطك“

 هس ابعو حط هريب دش و دبع قتعاذكو



 دمها رص بقي لهم هبا قوما عاضرلا انكر
 4 أابشاا يلاقي هدد اتحوكل قت ضالشلا بسم

 فقالا ةبسعيع دم انإ سيلو سشع ةبتاز ندم
 سبا ديرخلا ف اهرتسو طفي مؤجر يع دولا

 رسجي كتهتملالا مك يدل اذرتسعس نهشيدحل
 أبها فنخاةقرلاؤدهاشلا كل مي ناجوالاو

 ةجبر انزل اهب ايو شسلا ةياعر قس قمل

 ةقشع قلعولو اهنضضو زن نبامرم سيال اج,
 مج هقمعإ درشولو دحال و ئلجزي مة وانالاب

 همر ع ىماقلا هقتعاناًكصح هانرب ةعبرا

 رعنرالاو هالو هكرمف 5ولوإل اص ليما عجر من
 د د لا ةئّبلو هثراوولاضياهل هتيد

 هلت اهلا يرواك الس ٠ هم جوعلاو

الهر ساسهة در هإتس د ص تنال |ىالخع
 ن

 كالبّساو ةدالوللدو صاقدحجيالو عقيد قلعملالا

 ىياسلو اهدنع ثيالإ و هلع ة السلا :ئبضلا

 اهيا بويعو ةراوبلاو عي تداوهو داو



 ناثيتملاو ةليس قرحة ملزما لابحرلا هيلع علطيال امين
 نصرا يو ةصالخ داحاو لخبم لون كيرالاو طوحا
 ثداومزباس ئقايرفؤنم درسنا ساعملاناطمتنللنغ
 اهب انقدو ظفديل يانا هتدابش لب تايبصلا
 هريغواالام قدا ناكوس تسلل نتاه عل
 يصر لردساؤ ةيضدوةلاكدو قاطو جاتك

 بتكلم اداب تداولا كاله»تزاللول
 نامل رزنتم ملاعملا ةدانرس اهني لت ملاذ
 امزسب قويا و نأت ١رماو لصئسق سينما نع

 هوا مجد عزك الإ لحرالل عتق دارت
 ليك غزل انعياقيو لاومالاب هندالثل اةهمالا
 عراضملا ظفلي درر شا غول هيرالا بتلرلا نم
 راين ظ فلا "انه هنو طرشي الام لكو امجالاب
 اميل ىتينل ةدانرس الراب خاونو ل اله بدر و ةأم
 مل نمل بولا عيدبانييلا يهل يحول هل اهعلاك
 بننكلا هنن جرم ال و نطب ق هيلع نملمب



 ىتجولذ قباشلازالوهت صلال ناطيبلا نبف هاب خم
 هتيم عنغنلإإلا 2 ماو نود قا ةداتيؤبا

 كاقني الف مامإلا سائلا ةرانرثي اّسملا نما:
 هن داحو ناكو نامزي دّصِتنو تّواتي ةنارمام

 ١ ميضلا قاب ء اضع نؤنيال يهدؤعم لوقو

 متورللا يي: ذ لون نم ىتبجملاو ةيشلائامو
 لامكدا» همفصوج اناء ل

 فنصلل علو ليلو ىفنلا لب تنم زو ليطت ها
 2 ىلا طماغلا جاتك ضاميإع' يو
 هج دوبزمللاو نررصملا دعا عيطاوم] مالم
 ةدارهالفنؤاكب اخ لع ةناءاشيمدإل انكتعإلا
 علنا ةيسب نماهلوّصل هيالف تيهوا
 < هتغاتصو هيبا ساو هرسالكو قعدات
 ةلانغاا غد صلابة امين تاما داذلا
 دكت الب ىطش]ف ععرممللا اك : ركراشي دأب
 واريح خورملارعيكَت ال نوبرفمل ارعتعملا فنان
 عم اخيك كلحو هدملن وا طقم هس اب فرع

 اياوسعلا



 التي دهيا نس نعللاطسإلو طمشمو نيلوسفلا) ه1
 كانا دنع هوقو هميونلا هضملا نم نمط
 وهو يي بانا عو إس ملا لكنا لكتلمق
 قتكاولو جيارلا دولا ىذ اطامنال نامز.نالتنحا
 :ركوتلا يد هيجإس ينيب بو وجي تاجرا
 رباب يل تول عيالي لمعه يذلا لوق
 وهذ ٌردرولا مالسالارادي ناك نميهل صال يهب ٠

 نم هنال ريو هبهلإب ىصمملا نع تاو ةدابج
 ريصملا نمل تلا لاكن بدو ىحلاب لضفنلا .

 امسناواط مصدول ليرعتلا هيلا عجيب هلا يذلا
 يا مزازب ه2ليدخلا يف هربا عسي
 لوشوا لب اطضا سنكإ داز لددع ماوقي هتيكزت
 ةقريمل هزع موا اضرصلوف اماودرب مدا
 © يبل اال هرارق|ب ايضقيد ةخناب نازمع اهناق
 بينمهنلانعرملا قدرا وجا دنع
 ةيك نيل ينعتل اناس اف دوم ذل ىلع
 ثم اقندصملا ماو لوبرجلا كرعدإل لوبيجلا ن١



 النو تلق يناتلإةتضدوتمل ةيقربصلا نعلتن
 تمرتسل كاهل ههاشلاو هابظالا نعرمام سس
 نوكضطانقتلإبولو ويبلا اتعاوبي؛اروا هيب أمي

 ادتبتؤم نوكيدشب انك اول قال ام يرلا قم
 يلع شرب كاعىءاتقلاو بيف اف كاملا ركحو

 عدرا همفيو شما هجواري ا يمت مولو
 . هلنانلاقلا نيش !ذاإلا هممهعارتت كمي

 مر دلبششإل سنعولانكل عع اتيبلا نكي
  نكينتا دارت عم لباقلا يا اهب تعش ىربوا

 انه كيو نالزو نبا لاذ تنب ين الئانؤباب
 تكمل [ميلعو بشإاو مسالا لع ةر (رلا

 '| ٠ ديم نعرمازبلاه رسل نيإىشسلا عاج
 2 ءادالادعنإل ةدامشملا بنك ٠انّقلإ قبماإل

 نيطتلل نيباناكأ ناو عتسو هيلع عكر ونعت#
2 

 | ىكل او هيلع يدل ارزق هيض دلل جضاذإ

 ددحاو تاي ط حام اهي هال ةهاشمم
 ال



 يداق يئذانإب هنباذويهعلاوملاملابهيلع ميال
 اذ_هام لوعياناو هيلعلوعيالف هفالنعةيادمهلا
 دا يدش لي دوي نملجا نم ن اخ عاق نال مبشلا

 ف هيتءاورإتالا باك خيدانم فتصلاهرلذانأ
 نىيعحانم لقول ةن ابهولا ةمخ جنك اببشمإلا
 دا ًاسرلامجو يع طنحلا ناكر لال لنه ىلع سيدا نكل
 طتنلل ف مونخو لاللاب مزلإتو ق دضدال ان ونعم د صم
 ةرارد طع در ثا ف كال هجارف ةيارهلا ايد اشكد
 ١ ذااهبتناهنلا ف نمو هيلع دب نواه يع
 مل ناو ذاحهنيولف ىدانلا سلع ئهعمس
 روش هنلازيو عهوبلا نع ةيلال ع هرمي
 لوصر لمتتملا نمدبال سل ىدو عربعو ٌةفي شل امدص

 ةدازلا نبرلضإلا يهدأ ١ سعب يتلا مدعو لقفل ظ

 نما اره درس ل داو ةديحصمتماّلا اش
 طرحالرو هو انمقلا سلبي فس يل ىل أ تليف و هيلع
 رش ثلا يق دحإو لدع يك ةصالذلا ف عكذ
 فطائر ابتحا ارزم هابشالا تام وعلم



 اا ةيكدتلا و ةدملا دب شويحلا سالذأي
 اًمغاصا دانيت ةيند اولا ٌيكََت اهاو سلا ةيكذت
 ىماقلا نمةل اسبرلا د ممخلاو دم اشم هنيه
 دبع ةيكزتناحو:طوحا نانمال ايكزملالا
 امن ناينوو نبا لغد دقو هلا وو يبصو
 . : . 2١ لاقذ شكمسصا

 تاسست لبيخو عصر دوت ىدعاو ل دعو
 تاهل مرإلا هسالذاو هيحوه هما ساو دحر

 راج تبدهأشلل اذا تومو١ءلعىنعو مام ل عوصو آ
 عايل ةنيد قتنامإللب فوكفاضثرل يكل
 نوهلسلا هفرعد ل ناؤ هلي بحاصهن اه غييو
 0 قدر ادشندا يكل ل دع ةذعاولاس
 اي داركسولو مد ارش تلو سا شف ضن ل دع
 ا

 هاشم ىوارلاو ىذاقلا نكد داخلاا ها
 تعرب دخان هيو هزوح ول هزت ىحو طخ طنحلا

 قع ذديلا اهله نبأ ينولاهي دحا دشينالو يجتبملا
 الع ظ



 دنع هالولاو قتهل هيد هاجم ولا حش ام يلع

 0 تولاف تشاو ةيزازي ضضوإ ليعود

 ققولالصاو ىحعاتلا ب | الدو هتحوزب لوجنلاو

 الكر ءاسرو هبان ساركراتنملا يلع هطياطو لبق ١

 هل طيإش نئالاو هباعضق نو هتص قلق
 نمايشالا نهب اهب هريخاذاكر ذب ةدابشلا
 بج هضاوت روضتربال عا حرج نم « ه«بدهاشلا ىَش

 ال نيل دعةد انوا ةل ادع او الب بنكلا يلع
 ند قيل اتحلاوهو قناولو لدهلا كيف تونا

 ثراوكأ تمر نوكيالاثإب ةنيابهولا جراش هته و
 ى هر ع قش قشر يوس عينن هدب [ق يو لإ يدومو |

 هيدردت نإ ريزع تكوندالاو هنن نعدجفل ظ
 ل لاوهكلم هن يا كلذ كالو قوق نال هلا
 هيب نازي مب اضّعلا هل تاجا ذ يغاقلا نياغواو
 ىنأجر دهاشلارسنم ناواالالاه كلاما هاع دااذا اكا

 تدع برلاةنياهم وا وه تابت دارس نا

 مقالات اذا توملاو ضقولا ىلا تما



 "ف لب هصالخ معا ىلع ليتش هي ىشن نما ننبتعا
 أن فمش وسي ناعتضتلا ىيعم ةئي انما نع ةيمزولا

 هنككو كإذ ني اهنزمل الا ةولاسا سانلا نحانهم» انال

 ةينامهولا جلاش ه ضو لكلا فت زاجأت ضنعيرترسا

 | ١ ”ناياهعرعو وتلا بيت اب وزعد
 /ٍ الق دعي نما بججال نمو هد دارس كونو ىنماؤلا ىلع

 ؛' اقسم ١هؤّمحامالْس ىسافلا ةريمل معئال وا

 2 باائاوهالا لها نع|ّمت ْعواشاب بوقعيا
 و هيبتتلو عمرخجد ضدرو نقور سكر وك ال ؟دب

 كابو ين ا اورادعت هد هخ نيش اسوم كو لطم
 . "فري ضعاورلا نم قنصةهيب ال مز0 إل! ىيفاشلاافالخ
 نيلا] مدد قحمزن ا تلاحم لصكو ممعنتسل ةدادللا

 يزلان موو نم جركذ مهن قي لو بزل غزل لب
 لباسم ردو ماثم ربع ىهوج مايد خيال دعول
 , هعازإو أدل لس همالساب لطتنو هايل قام ىلع
 :اشلاوووبرلاك هز مازلتخا نادرجدومك دب ىقفدو
 رانج لغلترمالو هسمكعال ماسلا يلع اجيذلا و

 ْش



 دال داتا عممزشم ئاتسم ىلع هتسؤب متو مالا يف
 لبقتو ثراؤنلاوئمياكةيدلولا عطا صدر اد طالخإ نإإ ظ

 دل فال تيدتلا نماهتال ثبدإا بيدين  دعتم
 مصل اقدلصلا اماو سا هيلع لومتلا نمنمايينالهناث
 قرم كيم ةيهاتتمّدقادصلا تن اكأذا الا ايتقن

 نمو مالول نيدملايز وم فتساايداتةضإلا لام يتلك

 اهلك بابك يينتملا نارارشوا دلو عريض كت

 لاق اهرتعودزد هد افصل هياوض تلغو
 ىسومو

 ةودكنكلاو ةيرلا ضنيرب هلك ةسمالفلل خو ةلابعلا
 «- ده تطقس ةريدكب كلر اهجمو لاقت لامكلا خبا قدا

 ازرسالاو خص ننحات هب دالالاوستفلول فلا نمو

 انزل ارا ووبقإو ئيصضو لاكن با ضكوياشلا نم نيش
 الفل ودا شمول يناناك نجم كإلملاةذلضانزلابولو

 اا مرلالا هيكعو ةقتول قيشكو لاكش

 قالتضارنعان[نْطلا نا اصتع مد دوش. ةدمدلملا

 ضالو قتلا تاشاب هفنلا دار ليّمترمل رتشمو هنأ

 اداإلا ٌمزهاصموذ اًعءانصر م نمد هرعو



 ولو دعول ليت هيلع يدملاو دوبشلا مما ةنانحلا ىو ةشَّملانقامىلع هعم يداخو ةمجوصخلا تدتما
 ظ شاك لوز غوا لسه هال ترش اكبرج ]عر ذاك نح
 7 ادرش نزإا و تيل نم يلعا سس حلو شاك ١ يصدان ازناك لي نازداكد ءاصيالاي نول ١ ليف ةرورصد اما عتبالا لس يعرف ال ةدادش رحال ءابتسالا ف ورجع لل ضندب هنيل كيل نا . لص هبيضو تيجويذت ليعلبتنؤانضء لوألا ىو | ةكزلمق لسانا هيشككع ةوحي ال سد اكوم
 انايعااونأك نال افاد سل ليلو ردا يف ههجمد '  هناتانوو وج ل مل ع داز تيل نبايفارتلا ا

 |  بكرملا يثوؤيرفللاو فصلا ينإللاو هيرضلا
 دييعلاةانيورضحمد تادصالا عج حالو
 كلان نا يل ناصد كاوصلاو ةئلوتخلا الكولاو
 جي داريبكر م١ ةنلابهولا جم حيو نم لعاب ىيع هتد اين انما نول هو ح يس ال ١ قوس

 مدن



 عرازملا ةداشكل تقال ماياعرو هباخند دلال دهم
 هفجج ا نيفرتلا لاملاب دارا لص و ضرالاٍبرل

 ٠ ىل هةعرمالتالاومدادجلو هليابازف جو هبتقجال .
 ةعاع دكة ادعلا دحتو ضرعاملهل ةدانشالف ةئيند
 مايمدولو اهب يطميال يا:ىدعان م |بتمال فنصملا
 امواضملا]بق !ادالا دعب يعول اما ة لطم ه) ىف معو

 سرحالا لوو مدلعر أذاو تاشنإ اًقالخ وامان اح

 اطعبمول بي اكعولو توام فترمونلاوالباًلطم
 ا المعي ناالا هتحص لاحول لونج و [فنغمو ىبجو

 يدق مالساوراصبإ ديد |نكو ىلإ هنعلاو س
 سنة دال لاحبتعملا نال ةجوز فالطو قسد
 . هميشلم تلازم دلعل هدرب كح جملا يو ةئلكت
 راو يدع اىايبصف نبع ةفيرا ل "كيشتول ان
 م” تيعوزل احا لاكارضك لادا كاسم بع

 درج ماع نق دو ىو نيرسةفدرإلا
هع هبي نكت بات ناو رغكلإب ليد

 الانإل 3ث 



 ىِيح و هيلي فرض انشتس ال او نمت أب دوما مام نم
 فنشلا ف لضاكدحي ناإلا نوقسافملا م تئلواف
 يىلاع «رلسالا دود هزيك برص ناو ليقتف ماساف
 دوريا ميدو 'لّصتول ىتغد دمدرع فالك صاظلا
 ظ ىلع سوا هانز ليعمعمدلا أما هةردصإع ةعس

 ١ .دقس انلا هنود نجد لد نهرو اكدج ناش
 ' ضووملاو ىنمن درج الا هتداهشلتشت باتاذا
 لهتقثمانبا ليتشال ال دعوا روزلا هاش بدكلاب
 هثن داخ ئنوج واهل ىَص يجرب جب نك

 تاينملا ةدابز ليمشالنكو نميعلا ني . مع
 فت عضيامإي ؛انلا ةدارزسال و بعاللا وتم امجت
 يييلارب قدا ع عزيلاعتمل ةجاحم تسحناو تامايجلا

 مريصعمل ١نام ءانلا تاماعد نايببصلا بعالم 2

 ميلالسرثبو اكزعصو هيزازب عرشملا لا ال ميل اق انضم
 لا ف نهدحو لاسشلا ةدا_ئس بت يواحملا يف نك
 دنع هيل يرش هما ارمي اليك ةيرل مكتع مام اف
 ناريمان زوج ماعملاةرانزس لوتو مرو و اكىتشلا

 . م



 ئيليسؤ الا هيلع احو اهل وهو اهتجَو نل ةجؤنلاو

 اقلط ةاينتملا يا ثالث نم ةدع قولو هابنسالاف

 اهتداضولواهل هتدابس ضل ةرولا يم ماثالل
- 

 عنم ماعد هينانخ تطيب ابرجوزتم تاهل شولفه

 هلامال جينفلاوادالا لمعال املا نع ةيدحوزلا

نشا هنا ىلع هبا جتا فويل فس اذاالا َلعْلاَو ظ
 ها

 تالطلولو همال هيبا دع ىيشس ا ذادل [هلضا يغش حو لاق
 دينيس! صال هخاكن نإ مالاو|نيرَص
 اذا لت املا ليَسْؤ إلا هسنفنل قاتلا ةالانطم

 ةيسو تمل وكف ابو ابعحاذ لوما لو ىف

 اينما كيش كب لامع تاكد بف
 ىعظيْؤ ا مهلا هابنسالا ىث هبحو. نه هبنغل اهندإلا

 ىضلإ يوأتو وو رك شو رح رم دندن

 هداهشبل متبضعد ىلع د رمل !لعا صون نطو
 و | انيعم نمر لم جازح نكن ملام لبتششال جامل
 لها ايايررس مع لها نك رهاشبلل جازعإل
 .مست لغاز[ لبست مرسم نما يثيإ ٌمهتينص»

 به



 ٍننلجإ لاق ناو ليّمْماِل هضنلاقح بلل نا دف انلا
 امل ىيزلاجوسرمرملا تنقرو لا نكد لتهت انين
 ةيجاثموا براس وزخاتسل ضاخخارمالاو
 ررتعدود يزل! صايل نرد تلاواوناتلادا مداخل ا
 ,كررد هين وهيه عضو هل غررصهدأتسا
 لها ضاننإ ةدايشال الا هيلعممإ ند حم
 ظ نيم عونلا نم صنعه شيعه بل اصلا يا تيبلا
 ذاتك لا ةداض لوب هداؤمو:ةغانتلا
 أماو ىدودو ىنرلإ | ويح خرم و ارتد هأ

 ماعاهتموا نمل ىهتس زررذ اهب وصفر

 يللا للا نم ئايك تعقل دن كري
 درج هزرمعص بيصماو ةخيانو فاول نكد
 نول لعو لت ب عم فولي يلا داز عمد
 اًهراتنحاو اهجريمح بال شاور ار طضا ةدادزب

 ناهف



 اينىإ بيسم و دعو يو ارتي برغل اكدداكق
 هرلعالهل لهن ذو ضال عرملا رمكع ءاابكرربا هاو.

 قسفلولاه هيل تك 4 دم اد ةيابهولا ي بّريعاو 4

 . دقت ةماشالا يو تهصزلا قسد دقو اولا ناهس,

 ًايندلا ةدارصإ اولو اللاب مايل عّمحا ذا ةزعأت
 دوهو ق أهندإا عيّنعو مسعر لع نرشاوس ليتال
 لهاق ةذاش ]بشت ال تنضلا هكواتنض ىو هكر
 دفا ثه]هت بج امر كزتم هئسلرمل هلا ىع
 كرب هرب نم آيل و عع هاذم لعدداهش لتمتال
 بيكرتلا نم ضعملا جرس نمريلاهملاو لاق ثا
 اليكي فاججوا همت ئارانيو قس قمار“
 غرك ةبسهعح هن ال هرنعواةدالوا كش د اتعاوا
 رعاك رروا هتيرسىف ةداور لعب ماةاكز تدك

 ةجرول قرص منعالب عبْش توم لكاوا ةبعنجو

 وس 2 لونو ريرجر سلو رك بوكر وو بمإ ورم
 وبس و كييطو ضوا نمت اةلتولاوا
 عيب نوه اندالب كو ةيارإإ اشو صاقرو



 0 7 ا ل

 ظ ةداض لتنال نب هولا جيش نو عزيحو دين ةبادلا يأ
 نا و سارلا رم نورتي امني ىيمتعتسي هلال هنال لبنت
 ١ ١ رهاوجّنع تنضم ]تو مصل اولا ل هان ١ نارتشتلاةداويش الوفا زع نوكي الف هفيحالع هدايذ
 ظ ىلا ةفبنجوإ يه نم نملّقتن) نمال و يواتملا
 ظ طونحلاو ناتنكالا واب نك لاق تف شلا تعم
 ظ ناشي ول ليكولاو لالرلا نكد تيوملا هيل
 - هننا ةلييللو تق هت انها دشولاما للا
 لمهشو هي رازب ها اولاركذي الو عاككل اب هادشي
 ننملا و ركؤو هن قواو ىاكرنت١ايي/دت فعاد
 هر نيزيلهو ةيزازبإ أب زعم ةشيصم عماجا يش
 فن( اهمضلا ف نمإ ]للا ةدانن لتنال هنا
 موشو مهناوبا لع ةلعتفملا هلكولاو تبرضحماو
 نم رح ئصواهضرد دار دوم يوأتف كي
 ابا رملا هدا نول هلو تب دج ةناصول
 نوم نجوي ندا ءالاو فاما مسا ةلاكرلا نم محام بس ليئول اكد



 درو ةريبكلا بكترياهنم عطب نإ نمل تفشل

 ظ 0# اي حام طلغ لاكن »نباوركذاسو هند انْ

 غوص هب رش نإل نافوإلا طّخْس زا غ قولا

 طقس الف اعوانتلا بنلا جزيل هبل ام لاقاغاو
 لايك نبا هههيرش دص ت الكخالا تسر لانعلا
 اًبلاَعي هبزكو هن ورم ثول ؛اتيصلاإ بعلي نمو

 ماب س ان يقع الل اهكسسما اذ ومالا هنقلاك

د يك ماما هزكإل الذ نع ماع ناإلا
 هيانمع 

 ومب انطل اكنساثلا نوب ويسهل لكو ىوّسطلاو

 يقفل برضوا نرد ونكب دشن نكي ناو ديمازمملاو

 عما وعرإ هنباضرب ءصقربنإب ىنتش ةذاالا الذ

 مريس اع موحي هنال س اذدإ نيف نمير مابكلا

 نسل بزعل يرتضا يرعيتي مدلكو اهرنعو تياده
 ةتشمو عقر هسفنل قافملااماو لعالتز ةمالاب .

 ىيعلا هنو هيانع ةماولا نعمب ن'انللو

 0709 اةانت ا نيا دمكحؤب عم مينغولو ُيعَو

 7 2 هنعاض للا اب ضخ ايكس رقلاذ مم اا نم



 .يذن اقلطم اعلام
 ظ 0 ا ف 05 34 سعال ا 4 ش

 | . نادرو مالا 4
 را -- اهوا انندلا ولو ريك ةيادمل 3 9

 3 يعيق درعا

 : ١ ماو لبا 1 3 ل لاك: حمدت ار اهورعملابرمالا د ماس 3
 0

 7 يبو ءاضسا د هي ايدو ا 2 قيلمل العم بعلو 5 . يي : يني قسقالسلا يدا ب -- لاقت تن ديا حد ع دوب نولبو 2 09وريك بكد 7 |. تتحو فعن

 3 وزياد ايزس عفا تيوا

 لارا دبا ىاعأت 5 2 5 الو ةرمضلاابعوي! :

 تبنتيد] ىفعاتمل اال ١ عرشسانؤغسم



 لكايو ا ل سوا طضمهل رج اوس كاز ه) ورونظمسجالا
 هرم وع نشك نهو ةورملاب نيام لكنك نجلا يع
 نتاعك دوور وتعحرسانلاو درك بلا بيدصيرم خس

 هتتتدروبزطل تلسلا تبسوظتوا قتاشامز ظ
 قنصلا لا ىتيمروتسم قسأف هنال هنمني نضئالج
 لاقي نا ىلوال افال او مىمالكت اعد نئلسمابان بيف امناو
 نكي ملناو يلسملا بسبب ةل ايدل طوتعسل ماسه بسن
 وكس !ابووزلا نش مدعي نم ولا فاخخلاو ئلسلا فيي نزلا اههيدو ري ادنل و جاسم قامت ضلدسلا نيب
 لت ال ىسىب ىلا نعّري انعلا نع هند و صرشلا ف
 ءهدماربتي خم الت واو هباوصلا تمس نم هد ارم
 هتسورمظد ملذ لطار لع ناك ناو اند دئسعي هنالا
 هب سلا هدرا وابا نا طقدرثس ثااثملا الخ
 . ةدارثكابا سادس تمام هاعذآ ثأذ
 هدصوو امل يىضوملاو هنينويدهو تيملائياد
 كلمال مالا قالزإر كن ١ !ودايصيال يلع لاا
 لبتقإ اك عتغ ديول لوّتف ىلع دحا دايخ



ند ىدد نموت هلكو ببازلا|هابا نا !ىمرشول
 ه

 | ينيلبالوجسا ننائتولاو كاوا لككولا داو

 فيس ىضلا دلت بن انولا عرع لمكولا بن

 ا كك ايلا زعام معد تيمنا قحب يملا |ىصوايإ

 0 وف ىل ادكردا امدودوا عتع ضو نا ضولا نع

 اوارععاخ ننعوا هلام خئتنعلا هتداهش. [يمهال

 كاسناقل لزرع تلولميال نإ و:تمملا اخ يعول كولا

 نيك ىكسم اى هسنفد تيلباك حاف ضاق ل نعالن

 دل قالو لبكولا ىدلزط هتمهرعو همانهح

  ميصاضإ لكوملل هلءزغ تنوت لمكولا تيس ولو
 قانا لمنال هل رع سود مرش مغ ىضاتل سلس

 هلدجم ٍفاشلااذالضام رول .تلبعإل او دلل
 داس نم كىطزل ا ةماسو يد جرس ىمولا١ 4

 ليتخال ةنداح فايت

 مياصمل ن١ هدمري ناك نمو هت دام

 اللغو لبق رود أ مفح اسضش

 اث.رتك هين هسا ومع ضن منم نالصالا
 لا



 ربلعوا هينفولكي امريزع نه در زسول امك لعدن تابع هيساتن ع+ عزبج فما خول ةنإل ىماولا نسلجب
 دش م عونمدل ا7ةلكو * قازملا نكت ايواّتضلا عمأج

 قىضاولارنع مرد نلابريمولطملا صا ىماّىلا :

 راتيب هالي بيولط لا لع هلكويل ةدارب شنه ل زعم
 مداخو املاح دشع هاكورولام ىالزع لس :

 :لىنعم اهياذ تيملا ل اهوبنع ف يملا نع مب ثراول يسمو ةداهش كفلش ويش هحورشو مهنا ياصو شارك نيعر جن ةيصولا ةولطعلات يف ةكرشلا عت ملف شن اقدتمح ليت هو ةمارلا نيج نيدلا» همرشب يزط لكنا تملا ع نيدب هدادهاشلل امل دويرشملا فرش رم يل جرلا تيللا رع مويربب كشنا ةدادّس
 ادهش ولو هيزازب ليّتمَت غلاب ثراول نيعم كيش نايصولا هسشول امك ري اهرلارهاظ ف
 رج ضريغصلولو اصلا الخال تيلي#لام ْق



 لع ةدانشلا لبّمتال امكاياصولاذ يسد اانا

 اقنداق جمالا نعد رج قسم يا عن ب وشمس
 كييك ادع ]تال الاو تلرق هتنمنت ثاذتيهلاو
 تسولوزاضإلال ب ةدابشلا يا تليق لبجولو

 انعبت فئصللا عرّوعا» نادرا جرا ليعدماو

 هلخداوورضوانموّىاو ةيدرطلارمدص عرردامل

 فض وركذو دذرلا نم ]مسا عضدلا صلؤم تتع
 بتنك ةماىلاعّس اهدر لامكلا نسا ىلطاو

 .هداز يمزعو اولا الكر لا ظو ههجوركذو
 7 !نارتص وولاة يحتل تسول | نكو هيلا لثملا

 دوسزملا ذي خيكلو د انبشلا هنهل تنعتلب مل
 تارضمعل)ك!زعو اييلتفاول دع ن أذ اندعو ارض

 هبيتف مودال امل داع اكدنحربلاه] حو
 تروا جولللع ئطوا.ا دونت طعاف ده شييانا عشت
 ةس شو |ادزلا ةزكأوةانزواّمَفَستم ناب
 مالاوا روزناو رؤس صرنا صر ا ليعوول ذحلا

٠ 

ِ 

 يف طبع كرما ناز ةدارنللا عراه نق لعبا
 عمم



 هيلع يدار ليغ ممل ةداشمإ هناوا وضل اه
 بكرملا جربملا ليغاو ستيل لبا تنصل اهلّمعإو
 مهي نازي هرارقاوؤل وقس ىدملاراضاك

 ىلعو | ةدابذلا هزه عردكوجاتمسن ا ةنلب ىاردزب
 دا. يتسئوحلامدد ناككيعزإا نشيل ايزي مل مالا مينا
 ناو يلا نيؤزباور ف نون نورتو فخ وا يسع مزاوا
 | حزنا ا هيعبب ى وذم افذ أكوا هيف انعمجاو ا
 ش ووادى نوانإ ىماوقرسوا عضوا وز“

 و ! هيب فضا نرول ا مدامّيدري ىرز العا رش
 كماو بن. عرإ ا «اكرتيو | يعاد ع سنفيل ولت
 ماطعاو ةدارزلل هل ١نكب مرج انس راو أهان
 لضتو هلهول ولو لاملانم تنعى ناكأم كل ذ
 نلاىاهيلعه] ةيالوالو عدل راجتسالا هزوغرل
 الذالاو وشر يا مرلا هتعند دوا نإ ليغ متحل اص

 الغ ليّجدول هعفدا او لاكرلو يشلا عملا خص ٠
 بلطاناو ل لوز اوررزس دق واير طعادبّس ال



 مش

 هنلاؤحاهدإا روسملا هذه ف تلّضانما و مهتطعا أم

 لوول ننكر سجل ميد يل يالا سلجم نع ني ماذردعر نا ديكيطجل جالا تنم هنبعلاوا

 هن و كداب نوب تاالطتحا تمهوا لاق ّىدح
 الدعول هب د ام ويحي هت دامس تلبتذ ةانمتف ذو
 سجد ةينياموتنلا هيلعو اضل نمدهتول+
 هل ىف لوبد ىنمتتت قتلا ةرابع نكت فعمل
 ييرسلاراننم هين :[ج مفي ه ناو تعور
 السلا نعد ماتش دود درءااا لا ة ناو هتتو هنبتف هعيعزب يروسو لوكا مكر هاظو عريعو

 نك طلذلا عقدولا كو اطايح ماضل رع .اسيغ
 ولأ ياهنا هايدي ! هب اله بشل او ادوزلل ضع
 ىلا فعل تن ثولا 4 هانم تشل 1و جرجا هرخ 5-0

 هوازن الع ةديس لطم هاما ولو
 انلاق لونتملا نالع ةنيبب بز هاف وفاق
 كه سرت هيو كدتطوولو يجول! بز
 يزل ةيبوراتدلاومجتل اونهابا زأيل وا ةكينإ نع

 سس



 هات الا توك ديرب نه نه يثوا غلب مين نم ا

 السا تت |نبإ نفل لمت تقولا' إد ةيصو حنه

 مرد ةرهلا ةئيبب نمت اداسنما ةهيب طال نيف
 كللوما اذ ةشيببلا نو بد اما ةنيابحولا قاملاالح ٠

 ىو زيي دلت ىنيع ب فرمتمملا توك ةديببى هيه ةئيعلا
 الث ةثرولاةنبد مسيحيو لقعااد ةموضحواول

 ىزرال هوهشسلا اة ولو ان ىبحتيو!ءاقنعل اطول همي وك
 ثراولا لاول و ضرما ىلع سنرد صضرهوا رص تاع
 لقملا يحتن اك هنا ادري حف دضي يدنا

 نم يلوا مهو هو يف هاركألا ةديسبو هيذازب
 قلتخان ان امزكر اد دّحا وار ناي ىصلا ةنيبب
 هرينع هلمهنل م ىلوا عولملا ةديثت اخرسّن توا
 هيب ةدرف هداز ىّرعو هنداو تنصملا هرّيعاو

 هاش د ةينابهو.جخت ةزينعلا نم دا[داشفلا
 لضلا نالطملاو ةوقلا ىناوب اب:ىلا ىلا
 دج اير دابضلإو ةوضل ىو نتولطتلا قدم
 سنلافانلعني طقتلاا قو ةلاالا لئلا



 افولاو تانبلاى اغلتذا ىلاويسل او نهرلاو
 ريهرمع انزع ماع ةداش أن اقعسا يلد اداذولاذ

 فييشنه صصخحلا بك اهباركذ الي دارإ|ب افثبش ناكل بتت
 دو دحلاب نارخاو دو دجحلا ىف كلملاب فينو ا نارخا مي

 ةهنيهيلحرلااةرحملو بسلاو مسالا للعاتربّسوا

 اقف دحاو دبش رردهب أميسملا منا نارا دبرشُم

 لك لهب يعيابتش مل هتداررتك دهن نك نوتيلا .
 فنا ةرابش يوشلا هتلعو هت د أدرس دهاشب لك

 تلطد ضعبل ١ تلطد ذا دار غلاهنل ىبشنت اوقدملا

 دمهشنم ككاضدو اسم نيب هع لالا لكلا.
 اضم مو تلو قتول ابا هلع ناين اعف
 اكزؤا ةسح رشح دازو كتل هاشم طقذ

 _ ةلارثلإةيفالتخالا بعسنأو ةيذازبلا ةيرعم
 ةد. رسلان ااهنم ةرزقم لوصا لع فارلا يبس
 ظ تو دلتع يوعد الن ]يميل دابملا فوم ع

 اا كرإا نمّزيكاب ةدارثملا ىلا هيهو اكن هنوشع
 للملا ظ



 تعدإملا ولصالا جه ىشل# بيف نمينزاقلطملا

 هلق اوما يهنسو ببذل تاو لع ركن عم يبل
 ةداسشلا هت ةقنداومو حبو امل نيقدأبلا ظ

 ىف اكوغدلا نوووع يس وتو يعم كوعتلا ش

 لكوتإابولو مرسل اطم طعابووتل ىلا هل ىو طن قوفح

 لك دحا لك ىلع ارم ابوبجول هسدا يوصح ولت
 أمتقفاو اذا ةزوهسكوعرلا ناك ىدخدحا

 ١ ايضازنااك تابت يوعرلا ةداهغلا ت تتّوهاو يا

 ١ اكتم يت داولذ ةعنمملا لوصالادحاازمو لبتغن
 ١-7 ثدر ,اوارشك بنسب هيا ناديي الو

 0 .ابتت /قاطجباددرشمو ببسنا دا
 0ننو د ترااك وعدرعئقانهذ تلقراكرك 7 |

 صبا ف ىئتشساو لاوكدا هلعسبا اكمل ون نحارب
 9 ” دارشلاةمباطم بجتازكو نعود 7
 وسم للم نيود راو شا جالا يعمم القنا

 جديا ضنا مبا دانو ضل ٠



 ٠ ض

 هيب ىنمعملا ةنينجاولابانبتكاو نمضقفل ا حئنولا
 | خلا هايكلابا هدحا درشولو ةقولفلا كلا هدد
 | ةبيمملانكواوانسد امال تاتحجونتلاب
 ١ 2 ضاق تلا اهدحا شيول وه وعف ةبطفلاو
 تييفلطو ةّملطما تكسامو هي امو تيان

 التقوا ابصقييغداولاحك (كيبزعلا فتلئخإل تهدى
 ىل ابل هيزرفال انىنحإلااو هباه دحآ كزشنم
 كيوتو لبتترلانكو تلت هجر الاب سرغ
 ثمل اباهرحا سين اريل ايىذا نإب لمف هم عج
 لعفو كوم نيب عملا حمشال انهي ذاالاب زحالاو
 ىا عسا مرحا ةد اشكاله ادتعا!ذاإل ادنق

 هبرائو الان ضالاو فاّمعوا قدلطوا ضف
 هذ اذراوالاو ءاهنءالا مغيصر اكل ليقتف
 نئرارؤالا ىو تنعرواو تعي ؛اضن.الا يت لوم
 ةدابخ فالنب لوتفلا قشعرملذ تنضرفاو تين

 رج
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 هيل الفرش طيمم 11 اراركتب لمتلارلبكت منمل لتشمل
 فلات ضالااو ىلاناع دحا ةدابش 3 تلارلع لبمناف

 افتسيئنويلالا لقالاالشكيعرما دانا ياعم ٠
 كف ءايعت نيعلا هن م ثنبإلا ٍقاَنَط ولاا ؛ارباوا

 تاو ءإ ثايسعلا نيته نا دهلو دن شول ايكفخاولا

 هيلعامنشا يذلا حاولا كنعل ١ لع تام هل الاخ

 ناكداؤس هلم ليش الدسستما [ةيوذوداك أهلا

نهاععف# هداز يمنعائيهش وا نيلاملا لقا فعتلا
 ا

 هتب ا تكو اربع طاب هاو د غول ه] ىهد لصإلا

 د مصقملاْ إل تدر دن امسخو تلات و كلا

لا نمل كلديلاذالتخاب تاتزعومو دقعلاةاشإ
 دم

 دى نعرطصلاو لاعتملا هإثمَم كحاو لكل ع

 نعزلاو لت اقلاحدصلا غدا ناولحلابنهزلاو :

 هقحلا تاشإ م دهصقم نا برمزغو فا ةارملاد

 تمن | وعر الدم يلوم الزاد ا ناو سايك

 زغلالا دانا لقال لع لبتمتنو لاما مهدىصفمذا

 تاينال جالا ةرهلا ل وا تي ول هيب اه قءاججنإل او صانك



 00 50 موال

 رجالا ولو زجل ضدللول اخ جن نينا اكو دقعلا:
 اقولكم فلاب ىإ لقالاب ذاوكلا عدو اق انها دفع يتوخدذ ظ

 ١ سلا ةد |ىدلا : ضخ همزل ايلاف الخان انشا

 لع د رلا انهم هكرتو تام الوب ناب ثر١ة دش
 ومي نعبيو !غيواهتوخدنح هكلانبشياناالا
 يفيد دومو بصاؤ و ريعتسمو رجاتسك 4 هام
 تللب دب بلقنت توملا دنع يذلا دال رجل نتن >
 ةرورنعرىلا تن كالا تين اذاف نانصلا ةطس اج
 . . إيبو ةثارولا ببس ناب نمروكتم ارا سال
 هدرمهظدرز نعود صهر ما هعاو هيدؤلا موحاهنا
 ١هلو) ثزاوال دهاشلالوهروهو فلاث اهم يد
 فثيلملا دهاشلا كرمدي ناوهد ودارو عرتعاثراع هل
 نيكني زيطالاو ظني شيلا تيل متاكذد -. يزازيلااهركذ ببسلا ةنياوم مرول ةاطابعالاد
 نلح] وبرك نبال كيدزالواءسرش تمالاة امس
 خا دهاش نرسو درتي هيلع عيل ف اعا هكلم تناهيد رزغنولانجنيذلنج بلادي عيتشم

 هذا ظ
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 هيحولعل يعدرلا عفان ديا في ك ناكهةناوقا هندا
 نا لصإلك دإ دارصالا طال ةدرمملا هل اهجودارشالا

 ةضتللبيلابال هإ ىبعم ىنقفنملا كلل ةدارغلا 3

 يرلا هي ناكهتاضاولو هيزازب كلل / فيلا خنت
 ْ مم اح ون هر يذلا فيل انإ ارارفا فوكر اه ئىجريع

 ذم ابا لاقو ثلإب فنيش ءيوسل تو نياوضعا
 هينيال ورا هعم ههش ذل فل اييتلبه كر عض 1

 ل هربا دنرتس هب يد ارتي يتحد ع نم
 علو مرتع ساو[ :راخيعاتع اهنول ف

 ييابنلا هركذ اني ول دل اركب ملاذا انهو انْ شيخ
 اتلطمتبإ هداوبدزسو اديشن ل اصحال ١ تونرلا عدا"

 نالاهلاقب نع همت /صلاسا ١> لت هل ةلجو"
 اًملطم ليشنال تيملا ند قو يزءدال الامن

 هتلاطعو تملقرع هيلع فو تاروت
 هيهس ناي دوي موش نم مدلهملا ئيفثم كان
 طامتنحإل أو ىترنا نيد هردعو ٌتايهال نتمدمل ناو

 : اكد يل يده يهب فيم نيا



 قماح نص ينضامأب طيشنمل اكوعالا نت لتشمل لاحلي بادررغو يقص ف اكتم عدا ليت اذ
 ١ ةراثلااهيةدارشلا_ تسعي راي نمل ى صف
 برضا اماوقبنل دوم بدعنؤإلا ميلا | يلع ملك ف ناعا تزاناوةأ ىنخج#
 ,طرغيالا ليتتال نيكل اهلطم ةار شالا اجد
 .لبضإلا ثوم يا بوب خصال ونغسردغت
 بارصلاو اظحوحو اههع ةننائملا نع هتغت هن أذ 5 لك هدو اهيل ةهنتد نع ٍيلاتسبَملا همن أم و
 هتبيج نذل ١نككاو وسو ١ شرمدا انها
 هل ساو ءاهاب اًنيمبي نا يدعي تسبح
 رجح دا 1. دروع ا كنصملا ماو يونشلا هلع يجلس اونا تنول هيف و دحأو ريع
 رعاريجون ةمجا يجرح ناو لايحرل طل ان إل'

 هنأ. لابنعمل فو ةااكول ني تسصملا هاف ةموضحلا اصر نمنز»سيوبحت ون لهد
 ىركم
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 دانوشالا تاوبحق حللعإل لكتإ بيس ينماّملا نع
 باضمو دغر ايي طرشببو صام الا ل

 المر ولو

 ةلماولو ليم ن] ك2" طل غي ضو املي قامو تنمو
 اهنكو اغلا ةالض لإ صاح حط رطب انااا
 دنرتا ع تداولو ةمنعلا ايطاتم لسمإلا ل ويب نأ

 هدايا بشي نإ قدي ولو هين هتزؤمؤرولو

 ده عملا لوتفنو يعول هانم يعن يأ نح

 ناضقانكب هتدايغويغ تيوس انالك نا
 هتسو ا انه نلإ نر دابر ش ىله ىررشلا

 لومي نامه ا

 كيئدشا عينا لوعيو ذاك دابغ ال دما
 هردعو ينمرلا يوتذ هيلع واذكر هت داش

 رده ازلا نع نقاتل ف امكرصالاونسرو لاكن
 ةرثرتمل !نيعنإ فصال ينل ليفت نيكو
 ليست يكب اهك)ل) ليم مزلاإلو ةلطسغلاب
 كدقلا نال الل هيعلاس نبته شل امها

 دم



 00000 ل ا اة

 1 لارج نسل لاقول نك وت شد هياالإت نش ايم هلا نيعاال لاق ول انك د هلا حت ىندائيلا لظي هنصورلا تكس ناوهلشم مال |
 بي اثم .عرتسرلو رنالو ياهزنا نيصاش تاويل لق جافا اذ ب مق مإب يدلانامق (تضوتمانار بزي هلا دو هن الغلا نالف تبني ةنالق ىلع نينا قرار شلع دبس هيهالخ تلج ارك اولط_-ولو طلختو مان ديزساو ا عديم ولو ةدانسانلاممل تك ةداوثسلا ةلصا راائارو معو قييزحم يشحن اهّيبلها نع ةلصا . موزجو نلاذيامأن تم تنك هندي رطالا ع | هق لا نع مريب روعأو عينملا ةدابش ١ :لطشوهبتبف طيح نع فاتسولا قامت
 انام كاتشسالا يدم مزهب مرجع دخلا ارحال [مموا دوه هنا تانشا فلك هاذ نودخل لابعرب يغدملا ءاحولف ةدارزسلا يلع ةدادتا ايه يرال ينمازا يل اهات بانك ع يكمل

 ١
 اصسن



 زي نيل ميال ارق اب

 ةجفا لع عاش مالعالا دوصقملاو ايوا

 عدم نا هذ هبه يا مهنول اهنع هاه مث

 مايبحرن مرو ةهنكل انه تنصلا عمام ردود

 ةد أنس لع انْ م تلك اك ةصضالزلا نه ةىالْخ

 ا | نك ليت ل ضاك رن اهكن يرسم

 لحم : دامت لبعض اكل عدا اضف ل -

| ىى هساانتلعو هنباود
 

 0 يضم

كاطلغو| اوبن خيب ملَد هش لعروا
 هرج 

 بدا نمزبإل ةنيببلاب هتاشا تكمل و لايك

حارتس ايكيسلا هيلعو نيهغتل برع قتلا
 هام

 . ىهاظو فايد وم هيعنفو هيام

نجاب ههيجو نعس نا الإ نا صب
 امنا ا

غإ ةئاصذا ليس ة ساي زا اذا
 أيامها اهلع

 رشد ون عم ضتومتو اًعامجا -زمدرمل انبات نو



 | اروضواال دعولد اقساذول عي دصلالعجتماتلا يارل ظ
 هبدو لسن كاشلانعو تقاس هت دان لقال

 هن تررغاع تعمير لومي *داوع ةدانهتلا
 مىصرلاو ع وحر نونسال اهزكءاؤلم مونعَو
 و يسند لور اوبعيول د ىصاّتلا ساي هل ش
 السلا هيلع لا اك ةدان بلا بسعر هو ةيود
 - ملعووبزملا داواذ ةيناولولاب ة ب داعلاءرسلابرسلا
 ضامن هوو ىداولام تالؤع ييوعرلا دالا ' لّضتإل مريم دالاوا نهرب و هوما م خود
 امظعبرفاا زا نهرنو يتلما هيا هني

 - كلل نبا لاول تنال عضو ليج يما هلامظ
 فه اينمالو تنام كتل لو عيضأت
 ومار ه ند قسهن الا هرضفب نعول هارزعد
 هيرب قلم كيل نينا عروجو ةياوسلملا
 ادواي ىو اربع دو لاروظ ف الخغا كمقلاب

 مزلتو تنحا ام دربو )طييدانصلا اق فاذاق
2 



لا ١ناسام1 دوشلا نم او معا ضمول ةيدلا ظ
 اذا مكأح

 ام ا: نمو هزككد عش هل ينمتسملا ىلع مرنعلاذ اطلخا
 ىريظطنرفن عماي داس هابلغ دوبشلا] ةأغلتا

 يو 1لاملا ىعدملا ضيف امتملايلا ادي اكد إل شاملا

 تيّجلا رن اننحو هصالخو هدد ازبدقلمز هب

 ضصّش اذا اب تلملاهدمدلا وذ ذكلاو اقول نتي

 اهنانيعلاباناليقو هله فدلتالا يمل لالا .٠
 2يلاو كاتستولاعماف كلانلااكفاَس ناو لوأل
 اهدا عل نآذ غر نملال فوبغلا نيف نلف

 . نماصد مل ةالثدحا هجر ناو فضنلا يفع

 ةرما تععر ناو فصنل !!:دزحا بحر نإ و

 حن ناو جنرلا تنم ندب رهو لبحر نم

 نان نمصدرول ] موش ناغوحر ناد فشلاو

 ةايرتالش أقبل هعد رومتتلا نفض يزها تهجر

 قالا هوس ادسالاب ترهل اذاوجهر ن اذ باشللا

 ظ انك وجار ماعدا و طق نمحرول اوك فضلا

 .الاوطزوهذالالا اذا قارنا اهيل موو فنيش



 ىزعر اتم اوهو ةيعدملا يجول امان ضريلع داثثاو ظ
 نميتعالا تولذل ا ةوهش عز لل فض ناهمم عر غم ونحرلا ليف ةرماو انولط هنا نزع و امون انوللو هناا ررنولو يمل نا ةعنشل اعل : يدلل وس انك راحو كد لص وللا ثم ىىيصملا نا ةماعو ضال | عربراتنحا ٠ ةلياياو ةدسس ىلا كت نخا انس ناطالاع همّ دوبزتلا نمت اس ناد نها هتك ةدسس.الا نيزلاب هيسلاب عيايلا ىلعا دمتم ىقييع نذلا نط ني دارس نيولو دما انف .ةيبجاو ةدلاشس قاوم ننس و عياد لولا و شوعالب ضدلثالا يرشملا لعد | شاول ازور ونار يع ةر الاول ويبلا هداف ن متقن لغااو بلا نيا نصر ىملامددتالاهل انس اعحب ١ روز تممو اوما ضيتن ا هييبع ار رسول ام ئالع - لالا وونمللا بدلت املا مذهل دعما لعن اضمؤلف انيليشي رب منعا قاب اككلا لص اي هوو هدا
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 ى امزلذ ةولطواىطد دهجولو ةلفيلفلاة سول ٠ ظ
 ل وزعرإ اب قاطو لوعرل ليتم ىالطل اب ارض ولو

 روب و ا و ع ظ

 أهح رو قتعب قتوب ١س ولو رانا همر يدللعلا ظ
 نازص هنإل نيرصفولو اعلم هزاومل يقفل انعم
 نارضلاب اميل ىتعلا ل تع مدعل قتعملا الولاو فاللا
 هدضند اما طوعب سلا ىث د ةيادهالولا ل وخالف
 فثلظثلا نم يدع ىلوملا تاممول و هتتسيف ثلث ى دمر
 مد اددلا يوما (يئهماو هتاف ةيتبد !ممزلوأ
 قضالو بتاوكا ع لاشي ناوابلك هدد ناتمغود
 لس تمفغلاب اق دصدو أهيلا هيلعاماهدؤن حم
 دوالي هتمددرو هالوم داغْزيولو هالومل*الولاو
 بن. اهمو يضد نان مضي دالسشالا قو
 (صنس امنا ظتد دعس زاجول دلو ماع هيف ملل
  (هدمدةينب انضو تعيع يول تاعناذ
 ميلاضاصملا 3 ىبعل !يهمهاّيوةثرولاة ها
 مرعل نقلوا هاثروو ضدهاشلا ليه
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 | ضاشلان ال اتممدماوشعا اباررشولو عشابملا
 مفجر خرفلا تونس نجود ايننحا لابع سيل

 ٠ مهل ىوئلضإلا دوبغال منلاثلثلا ةضاضال |
 اهوا شف س عك رمل نعش مل أادفقلا دج |)

 اتعجر اولا م هكر اعله هان نيشاوا
 صرع ىبحر هدول ةدرملا الو ىاقالتلا مرعل اهينع
 كت !عهرولو نام لذ اوطلغ ما لونمإلا فه نك مكمل دعب عوزولا لود رابتعا الو
 ةيدل ولون بوكزملا نينمو لعق عمل رص
 اديبع متدوكي مرلع عج ميكن تزك نع عوجرلا

 الفاطنملا عمام امهل اذ الخ 0
 نيهللا نضدو نّملاة تع قيلطتلا دورت
 آس هناك نا صحا( هوم رسال لونحرلا لبو
 مهدحوولو طسلاو :ةلعاهيال بيل تلا تالت
 ؟اَييالرهاذس نفدو لا بع ىيمعلا يلع
 ةدلاضحولا متسبب باك تيس ضلوا هلع هال ننقل“

 ةيسنانع



 ىف .ءاس ليو ةرها تلا نمدلك نا« تبسي نم.
 ةدسااو باتكل إب مخ لكلا نع دارماريقح
 الا يلج اكد قزم ون مكدحا ا وغج اذ انهن للاَع
 وهو اججالا هيلعو ةيضعا »لب مانجا كم
 اح امن1 ى نيش |كيت يليكو تناك حو صاخ
  كثيلااوباهصحو قي هيد ديهخلا لاق قالطلا
 هايشمالا ف هلّمعاو فقوو قاتعو قالط رج

 تكحلا ىلبالف تانمو اهملإب ناخضأ3 هضحو
 رب اضم اريوش ىتامكيه نماوهو تاعوتسلاو
 ءرّىلاعاو يزد هي نا تسد ضائع عاد زو
 الذ ٌىاتعلاو تامهلااماو لاّمْم امتلملا ف

 دول اذالخ ةنفيتح تحترم ىلإ دنعاليكو نوكي
 ةعانص لكوملل نع ماولو ةيل الن شملا نقم ١

 ىيقهلاةعاقا ىضو ةلطإب ةلاكوناذ ةفووم

 ضب اجور نازئعواام رن هينقي ماتم
 ظفحلاوهو قدال | تبق لهجولف (تءاحم
 ناو نورتسل صا ىلا لن ضرقلا يا مكلمي مغ



 تاركا ينملا راج ايغالا ضع يف عيتما
 انقلظم مأةفبال ىصو توني ليكو مودال
 ِكِهأَتَعَو ىاللجوةعراض نزصب لّممي يدمف

 هيلو نذا الح هعقتن ا جدجم ةةدصوّقبهمو
 عيفدو درتعنتد د دّرسانب دو ةصالوتبل

 هَ اهزعنيةونال اوان هذام نا ةماصلو 3

 دسع_ كو وقالو هتفني شات ئلاكك هيلو
 فققىنو ايمو !انزوذاسول 2و نجح
 قدا ةيارع ادن ملبس قاؤةمن سيلكون
 اييمز مليك قد صو املا ذالخال حتقوا
 "هيب اهنخ سالب بود نخخ و ارح عيت
 هديعع هنتما نإ بيض ع سال ةلخ و

 ركذؤت هنيتض انضر داك تلا تن ان لكوللا
 بقعا لقد لكولا ف اكاد ا لاهتف لبكولا طرشس

 مدلكلا نا ئينجمأل الودع ابعم ١ أ يمبصول د
 هجوله انو كولا عين ةضيتشالا
 - لاتفد هيو لول طبانمركذ نخل اهنا

0 



 ةمومقحلا لغم هن فلل هاشم كولا تشم ايام
 : انصري دارولا تمحو ةموصبع ممم لافانلذ 36

 يون ريلعو ف الشلا تلاق هنو هاتمرالب هازموبحت
 نم م يصد جاتعلا هد اتنجاو عّتعو شيلا لأ
 رارد مكولإ هضيومد ىوشلاراتنلاوةيامللا
 يام يوصم نكمل انيدرملكولا نوكي ناالا
 هر تايس ةرمابب اوال ايكبا هيم دوب مكحلا
 لامك نا ضسلا يبرسا انا هل قع 0 و ه) اًببرمو
 انوا اضداحو ١ صال اجرلا طلاء لكون
 رخانملاي بل الملا ضرر ذا دجيسملاب محلا
 . ةموضملا# نه ماحواخ نعاس بحى ا حج
 نسي حا وااشع هي زازب سند سبلت هنمولذ
 لكلا ناك اناتغإلا نم نوكو:. ةنياخيوعبلا
 حيااوس عرتعو فدرنبلا لب هت دد نممعاحاؤنرت
 وعزل كيلا ءايس ليم ايلا نع عيسصيلاولو
 نمي ة/دنجباهبىك اقل مخاولدَةْيَس نميال
 ايشولو ملط مامل لوملاذ تازشلالا تابنع



 عطاررج نيدهاشس عمار وليل «تيخا لس
 امل لؤملاذ طاسوالا نمن او فنسمملا

 نيدعإل خالف لضاسالا نهيق نايانكيول إب
 !ينيكاو د نكن انياد صا هي زا نب نما هلامدلع باغي

 هلكومة سمي دودو دهوالا 1 ةبامتساب
 . مهاضا نمىفنالا مع (مومحتو نسليملا نع

 يضع ةزءاجو عنببك ل كولا يلادقملا كلذ ا
 ْ اسي اتكيولدوأيخ ماج ارح فد يلفت كارما نع

 ربه ىللاتنك ل ريو اقكب ملا كلله نبا
 :رعس هي عويحز او نع قغتدو هدمت
 لصفالب بيع ىةعوضحجوةّواّمتعسا
 دماولاتال هتبيعو ناك عر ىونمح ثيرد

 مص ١ لوا ىلا ١ل نتعلا ضنحا يلع لدم اذ
 و 1 كا ّسحلا تانصاولو ليرئانالا
 هش علو كم نما مانوت١ لكوملاب قوصخل
 منا نال اًنانإإ و همام هت ببال هإ ىمق

 صم
 م



 لكيتملا طش مهفاذ هضفدإلا ةفااضمإلاب سك
 ليمان ءىفان ]كرم ايا هن تىّملا قلعت عبَع
 الف مسالا انتي ا لكوملا تبني كلانإف غهوتح

 26 بشمدالو هيباشب ليكولا بنوتف قت
 ىةيتاول كولا ع ةاتباث ا منك فاي ةتبخو2
 مقاضان ثني فتعلم نق ضتسملا كلاما داشنلاو ىتدلا بحيلا نال هّتجوزو كود س رو
 هأكوم ا! مف انمالا نع ضفتسال ئود هلكوم ىلا
 جراكتيك ىلامكئبا عجل هسدتم ىلا هنيانهاول حَخ
 نع و زاك /عو ارو مونعلضو علذف
 ةراعاو ىدصد ةسهئقشباتكول اميل
 هراضمو كرش و وحار ذ)و ةهرور”علا نينا ف

 ايف ساعب مئكا هيل هالو قلقة ايقفع
 هلل جاكلا وقو هبفدا هذ انماول ٍفحاتمحم
 وع واهو ببإعة بل اطمالذ لوسرلا هناك

 ”تاليب عبولو معدل عفد تاف لكوملا َنْضلا
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 دب ادا مدملأبن ان ليكولا هبل اطيال د اناضعخا
 هاكوم هنبضنو غدصوول ليكولا نيبب ةصأقملا عّمت ضن
 لكلا لفم يا ها خمو يتبع رصو ممتن ليك فال
 فللميالف هالوم عم هيلع نيدال نوذأم دبع
 هيلع نكرولامانا_ةسا مصٍضبشولو هنوبد ضي
 نضرتتسال/لسكقملا ءرس هيزازبب اموزغلا هنال نيد
 مي نمرقلا ضب لمكؤنلاو ررد ةلاسرلاإل لطأب
 ءارشلاو يبلاب ة اولا ب بيمن هيتش
 ةرهس ةلاهج كمجوا تلعوا تمغانا اهنا لصإلا
 ةشحاذ ناو تعحرسرؤكضحلا ةىنلا ةلاصمم د
 ةطس ىتم ناو تلطا ةباركىضجلا ةلاهجيعو
 هلالاو تحصيكزحةفصلاو انا يب تاق دعك
 أن يسيل ييونامل ناو هعيجاض يقلي ثسالا لاح . .هلخياجمج]فبوا سرفوا ريدره بون شب هإكد
 نانا اح سيعوواراد غدد لوالا ميتا نم هنال
 ىتبك ا عون و مجال وا اعزب صصخخي ان. لكولا
 5 0 ك(ذ سيد ازيقق | نكلاريدظ وا ةيذازبلا ئ دان
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 ظ رماصطءارإو ةشحانلا ةلامجلل 0 5 ناووعب

 _ قد هبو ةكولثلا تلو هنو كوش و:جونطم ] ري داك داليا هكا نيكي مهام ]كن مايا ايما ظ داتوملا اعاتنرخيو ةفمم نع عددا ممم نينو
 هل ةسمعولا 3و يملا قاكف ١ ىلإ ١ ناسعا هواعو يع
 ٌةوالح هياورولو كلكم اك ضرب مايحب نيصخ اك
 بلاء نانوكب لن اف لبكولاتبوم هتوم بعب . كلا ذ ةيصووا هنراولو هب تومخل ىلهتيل هن خيبملا مادام بيعلاب را ك30 و هدؤازب نيبنكمتك
 هلبجنوي اذاةنيهو ويبلاب لكون تكد يفلان رلايا
 ها اوكا ؟أنبنال عمايالا هدر وشتما ءاكومملا ءس ولو

 ال احب ةنيلااملا اكول ناكوب ال! هاج نت ليكولا ءازغ اون دونا يهاكمثال لوا بال ام ام و7
 هلم تو نمل اكهرهوولو ةصالخةامخلا ىو
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 (| يفيل و هلكوم لامر تبع شللنع هصيجإبك ثي نم
 1 هس حدد كزعولو هديك زي نإل نقلا طتسي
 : | راتوالو نجكياذلادهعو نئااديدهلمنو يسكن
 ١! اعتب فتملا روع هور نعام ولو كولا ةمراقمب
 ءليكولا ةقراقميلب كلمنباو ئبعلا اذ دلل
 هبا صة قرا لبنت مسو ضر | بعود
 لونش'إ لس +!لا يلسلاب دارملاو دئاحلاهزال قصتعلا لق
 فرملا ياا ينزف لوس لاو لاك نب !ًدوحيال هنال مسلا
 ستيتقرافطإب هدتورا زمر يعال مسلاو
 ةصع نيزعتساو قصتولا ال نوحل اك ةلاسرلا نال
 مرتد همر ىلع لاطر  ةنسضإزذب هاك نب ليج ؤملا
 مز ذي عزرع هدنع أ ربازرم معصب هفهضكّرمشمأ و
 0 ةثولماواملانالخقدد كمه قرع هزه كوملا هول
 00 لو اييازلانفن مدس جراب رومأم هنا اذلق
 ا !ءاسمجا لكولا عفو ثيرذ يواسييال اميكرشو او
 | ١ سرا نال ديف ننتج اكدواد نوزوموبؤل
 ظ 2 زولاو هينم موه تفل اهجود اذا عاكتلاب
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 ياليل هنن هيرشي نانا ظ

 امس اولذ درفلا اى ذ ذيل اني نيكيرمل فيد هته ه دك

 7 كولا يجن اين فالنعو ا دوتغلاريؤب

 يتثبذاو بع ةلانملا نمضي ل عندو عرما هلال لنك
 ارخللا فيو لكوملا هاغناذاالا ليكولا أ شلاف هني

 دتمنلاب مكه ةبنلا لاب ذاككتولو لوما لام ياهل ابع هاشوا

 يتشبازبا مذ ناتيامرو ضخملاباامضادولداعاجا ٠

 دم اهل دفيل هب ش لب هإكوم لا قد كال هلك انبع
ل لوغلانم أف يوه انعم ديعلا ناك

 اقلممأ اييانوع ؛اىل

 دب* لاو هذا يتسا كليع سما نتمب ري اينخإلا لاو نعل كن

 اةقنمككالاو كحل كشف دونم نعل تن كلاغلاو
 م٠ يدلنا هيلع عوبرلاكتي هذال لكورلا لول اذ

 نمل ن ارومارلا توكد يا ديف تبموا وهو نيم

 ذل امل افالخيتسمتلا نسل دال او نيا هناال ا دوهنم
 يريشملاركتا يام اهنا هيعابطذرعل انه جا

 مضق أنزل ماشا |تءاوورع عا داشملاب عماافرعنأ

 هزم ورع لومجناإلا وول عنما تل ماكتب هاا



00 

 ؛ ١ 1ك !ةدريدترا يرتشل رز نال رع عنخ ايالف يابا
 , | جببلا هبحو ىلع يللا نال هرقل اهيل اييزشملا هلسس
 ' ؛ارسشسبا عرما فرولا نمل دقن ئاج وبول اداو صاتلااب خيب
 1 هتمتث ردن اميدحا هي يشل اتم مسوين لاقلت , ١ رج اكل وللا هازماذا نينيعم رخو ا نينيعم نيش
 | الالاورالزع دامو ىغانلا رداع قرش ةدايزبوا
 / لايك ئدل زا ارجا ىنعحان نويؤب ؛ارشسا ليكول سيئا
 ' ىرتشلاذ اوس اهتمت و نإ دامي زب دلو يت اكاجنا
 | قيافولفم نينيملا وسنيانبد يرش ناالا سلا || معهلالا بول وزي اب ولو بل ق اول هتسبتبد اهي ثدحأ
 | امها هراحو روصتلا وصل ةيرشنملا ل فلالازم
 | فس بوم وتل شبل هنىدرم لجمال: حالا هلك ىَب
 10 ديكو ودجاج ويحوي ب اخيضول هتيعيو هيعمل
 *« 1 نا > نور هدا يلصلاب ىركلا ميت ةلالد تلا
 5 ' 5 0ةنلو طاب كول ايكوم نال نيرعلا
 ان هؤرصدواهيلعام ملي نا عماول فالخلا١٠ وامل انوا هنلغر كالو روم :الل الع نانو صالا نش ذلذ
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 ايوا علا لأني دعو رع تال اكولا ف دوشللا نيفن ىلع

 هيلعاس تسلب هل ىيدم لهزرما يا هرماولواقدنع
 صأتسل رجالا مصاول عما بص اكمولوموهوت هدد لاما هلخجج عما تي

 تيعباشل عماولا نو ةرجالا نه هيلعام عرجا تلا هالمتم ٠
 ال هنال ةدورضلا اًنانتا عيامرلعقنتسو ةبايلا قوس

 تمل ضعلا جمجوم اكرجوملا لعب تتولكرجالا دمي
 ثك ذناكنإ نا ئنداءل ىذصلاعياجلا حطو

يلف بوحولادجدو وعجل رجالا بوبحو لبد
 فالخلا 

يش ئلالا هدو قلب هي ارش مماولو هعبجازو ىذا ىلا
 

 لاقو هفصنب ترغإ نمالالا قدر نكمعرقو
 هيتس ناكن إو قبماهزبل قدس هب لب“ نوما
 اع لاك تاو دردنيمالب نما ل وملاهنهثضش

كا فق دصلاة ثمح ةيدبرطلا سدسمل
 كح ايفي ز

 هب اوصو تيك هذإب ننلولا مزج نك( قنمملا معتدو

 رقلاف هفسن هتميفع فلالا وذ رتل ناو قلدلا ده

 نك تلم صا دردلل اعّبن نمل هإ اق ثيمعالب صل

 ةنيبل انش عبرا قالا هتيمد لمكولا لوعلا هايشالاي

 ا جل
0 

 1 ال 0



0 

 هزي وعل 1 نيزعب منازل عامل امدمق ناك وهسبتف
 د اين ز نم يوم زم حاول الد روماملا عيبا«
 هديك ندصاداو نكي هّبوس وماما لاف نع
 .(فالتخالا ىقولا ذاع هقصتب مالا لا ةر رهظالا ىفع
 ' مشكاوباهرارقم كلا نلتخاولو فل ذل هيبجرمصو نحمل يف
 تدرس مدت هديل ليقول لاف زلمملاعددواذلل ٠ نلوم نمرنالا تخطب دبع عماول وهيا خدي تاو ماكوح اع هلع ه.خز لمكولا لتي هيلع بعل يحعو ايلا نيمار وبيلا الزج دوم ملا لع تنس مالا يل > ينير يما شما ةناؤصالاو هسنغملايرتش لدول يوكو هنيمرا لوتاف يا ريش انه سس سلا لامن ليواازضن |نصيمحرما ممجاولو ماض ازتك انبال م1 نهرب ميز ادجري داق هميم مالا لوتلاف | ول دوما لا لاقوو شراب هيدوشسب كن صارمالا لامع
 2 هوذإود بلي نع جوا نهع هعازم هسنغل

 سه نيسلا نهال ووكر حربا كليم: دبع ف هسا ضو هير سا قير لاق داواعيس لولا ناكو ديس
 هنا



 قموصلا قد خا نول بعل لعد هدبع هكون بسك هنا
 ةيباشلا غابه ىلا يعرتشملا ىلع اكقاقعإلا 3 دن والا
 تيمبرعلا ؛ شوال بن ريصتالذيلوملالاملوالاذال
 بيالة لقا ن لذ | شلا ءاككا اوغلو تاناعا يمس
 هتبصحي متليرج ارشلا هم اطوولف يلا عنف :يبعلا
 لطب و زحا لحر هدمو هزاومتم هسفن يزشاذا
 لو بالا كريشاولامنالخع ه[برشب ةصحْف انا
 افظل ث جنم ةيناخلا عوببا مو هصنمث ا زها ل صر وم
 ةعرستملا نال كوالا ئاغل نك ديلا هاتعا قولا
 ' عملا موزل] هلليش ةنصحتق]لمد ١ًنلواًداتعا هلعح
 نم كضن ىلضغس اديها لاق زاجلاو ةقتحلا نعي
 لش نولهإ ىسقن وعن هالومل لاذ اوم
 اًيييعوب دجوولف رمدبإ نت هجولاانهرلع هعابمجا
 ممل اناد لكل ماك ل يكول اع نالا در داذ دل للعلا
 اعد ن هاذا لمن مل ناىرمايتنحا فيعلا درلاو مل
 فممل ا هرلعو هيلع نؤنف صا ترعب اةثالا
 | لوما ندب انتقم عزماب نتعب مرج هؤلا مزه



 نسيدجلا قرع ا وماخ نافل أخانا لمكولا جبفدر رد

 لاني د”مياعولو تنم ةداسوئلاب هعانشم مرد ثأأب ويم
 يلا لمكو دقي لإ حن بسسفزم ير دو هصالخ اريح و
 |. هياكو نبعزرالا ةمتدلا لثبت ةتوبحو صارم هإ هن دأب ١ د رد نموماهورع# لسلاو نملاو ةراجال ام اشاد
 مه هعيب زودت تلينيزعوبيبب لكوما ل قلاع ةنالا
 تابمايىلاو ماجه امنت عفش اله عب يقاس || ةّتلانمزلر ب مع مع ومججار امانا ةاوجولذلا
 اجر مرصول سلو عربعد كاز نبا امينا الخ تجريب نك اداقد١ ذوحيال نتبحاذ ننتج انزع
 هوبنربتو نويرم ريغ ءرسو هبط هس نمالا عاما
 هيو دوهلاابو ةوتيلاب ءاصنحو ضولإدوزعلو القاب
 نيب مرءيدرا تسرك نيرملا نفت وجبالاد مذاب نم
 اجو نمازثب هجو.نمويب هرال ًقلامجا نشحأف
 هويدا رلاإ سوو دازحا هامل اكن وجال ةجاياطاك األ ميبلاب هولا ا ةديشلاب هور هنت"
 للنار جركو صاغؤنس زري ذا



 ةشسضرس انإاعيسإ<عابنا ضيا انهو نسملاهداذااكةجاخلا يلع

 نيكن انيشيرعالا نيع يو كلم نب يني هدنجب ملةدلا كوله نأ.

 تلقينا عاب دقنل اب عنه تلا بلايه يالا
 انو الاوزاجونيلا كإ > يميل أخينا هلدا انسرشو

 مايا ةشعيلا لبكولا ةيزازبلا ني كر ناو نامزب يعتق
 باطيال هنك لضكنكودالاخئامهتبعجو قطعلي لو

 لاقرهاوجل هاون يدوب سبااريونت ئاكلجالا هسالا ٠
 هب وايو هتذرومو[ءلعوا تالذ يارب وادوبرتسإ هل

 ,+ نالؤضحجالاد ادوبزبالا عّتنال نالعزاج مزو
 ل امدإ عفد يوتا ةىقاو يكح ماع هبد تل قني
 ىراشاو بِهْنو نالذةرعم اب زيليرتشالاقو

 يرتشن ال ندلزم نمضدرل تءزلا كلدوم هسنورعمالل
 اليمكوانهر هزخا معو ظفعلذندلؤ ةئرومالا

 ”ةندا كي يي فضلا عامنا هيلع امض دلذ نفالاب
 دينو نارنملا أنين ييط شل زاوملل نإ ءطيتمكا بع لال
 2ىعم هب هام ىهورمس نيعو ةمفلا ثم وان

 اقووم عروس اكن او أقكرعم مرهس نكيرملا ذا انهو
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 ١ اكول لكاتزنيال تدجعذومو حد زينك س انلا نيب
 / هياتبورَي ىزيهبادهاواسفود ةدازلا تلقذاو
 ||| الاؤو لكلا يضلل يده عا دبع ويت هلكف
 ' ١ .ناتضاوهوالالاوذاجةموضحلا ليه ييابلا ةأيذأ
 ١ قالب قينملاو ام وفوحْن عهاظو هيارهو قيام
 ا١ اراد زير وتناطسلا و مجال ذاق اندان اح ١ هلو هكرخلاب بيوتي اهب ىالزلا لامك يال ددرمم
 ظ 5 1غ بروي ويس درولو قانتاتنعوضحلا لئن
 1 فد لال امنذ هتاوا هإ ىكن دا ةنيبيب عيسلات
 ظ هلارقاب ىل ورمالا ل عليكوا ةدو ةريملا هزه هانم
 تؤلطا لاقونقنب تلترما انف ةديسند ليكرلا5أب | قافاتيةيلط عرفو موجلاةيرانملا و صوضخلا | ةنئاكرلا يلصإلا ليكولا مزلوف هدريبال ث دجيأتي
 بانا قرص ةبز | نا يك نالتضالا ينفصل ىدص
 " ااطم ليكولا بحا ترن نؤتيال "لصالإ, المن
 تداسوا ا يبصوااربعزعالاو د هريحو ازكي اصتلكوك
 يبيصولانال بما قل يعامملكداذا اجود ال نحف

 ٠0 دب ينل



 تضنحال لضالا يار طرشب ةموصخنت 3هبابئي يصسارك
 ةهوحاوتنك ىذ ضلال ايهتشااذاالا مهمل لع ظ

 صوعم نال نموفيب ةسيعب قالمو نيمموتخو

 "ناب اق نيليكولا ياارب قيل هدو نييععونسو
 مهاظو تاقدهتصملاهلا3قسلعتلاب العام ءامجا

 قد ندلاو يجيعلا نم ماهي |يكانع ومد مل ىلع هفطغ

 تيغدرو رعب قر ئقربدتذاهمشعاقلغالو ةمامفلا

هضولخ دساؤ ويبمو بوصخمو ٌءيِراعَو ةهددوك ظ
 الو 

 نجل مها منهل هزكنمض اههادحا ضتةولف اكاد ادرس
 اهنصند الج ةبيح لشن د جلس ءدلعو هن وان

 ةمولاطالطو يع رياضتقا الخ ثيدانيشو هيبحلاواو

 فول ]ع تلوتلاو ميكّلاو اضتلاو در انمللانكو نيطيإل ظ

 تالا لعد تنال اه دحإل سييلذ ة|اكيلاكةستسلا هنهتاو ٠
 >2 الو عملا هيّسس للك ل ظنلا فشاولا طش اذا ام ةلطسم

 انج لمكولاو هأيش اذ الذ نود داهالا ئقاوال نا

 لولا نكي ملاذا هيل ةرججج ال هلك مل اسوا هلام نيا
 ادا حلا هطسب اركيوتشلا ةفقاو و نيد لسكر الع

” 
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 ١ ليكلاربجيال امكهيلعربجيال هنييد اقول لكوملا لامن ظ تي ويبي لمكولا نا هدافسو لا بطنصملا عّئعاو
 ١ هلك ازد لباس وبل اًمرعتم نوكأ هنم عياد نالذ ١ رع ديهو نعو بّوحل عاهل دولة تالطوخ#
 دانس ضال ورت تنعي رمل ليكولا نا هابشاالا ظ ضاطو تيدا جلا ىدأت م يذااملاذ الط هابقسا ١ هييللح ئدلا باغو ىىرلا يلطن ةحوضتكو ا كالا ف دجوا هند اطرنب نهر جيب ما باغ ىيعوتتانب
 !ايضوا هسنعبا نص اج اكوللاةفوكي ذداال ٠١ أسمالا فامنع درو مهنحلا انمرزتؤب ليكؤتلا ءابسشالا قورف د نيوا هل هل ذرب انمي اريوت عجارو يهل رظحاو
 هفرؤ و زحل كوع 6 ن عفد ي هالكداذا ال اضرلا دول عملا نذل كيال لمكولا قيدشحد انصر
 دارو وسلا كاوضحل دز اجادلب زوجت هطمكول 5١ هل لول للا نم سيلطل اريزت نعال ام كلمتنا © )اعز نط كاذا تي ىلا مة ةليكولا الار ةيساتحل ةسيضا ةيصالاْس تال تف يال ناجوتحالا

 مروع د



 نير البكتيلا ف نذالاكتج بزمان ضيوطمتلاو >>

 هبيفههاقم هزم مومن الذ ةيضلج ماضل فاتعوقالط

 شد قفتو نا نوري أصتو دب ه رع لمكولا لكفناف

 اوال لمكولا ةزاجاذ هتييغو مع كالا لف
 دةقهبرسا امي ١كم نعت اعلإد هقىّمع ىلمنشو ي-

 لوالا ظفلر هقلع لكوملا ناك لولا باموال ى اتبع قلد
 تداضعو ةموصخو هينك نيرإا علو فاثلا ندد

 ىنجا لفض ناو ةضاذللاذ لذ كلماجنا ضل كال
 الو هيلع دفني هاو ارشاالا ناحلوالا لسكولا مزاج
 ضئونمملا ادارهإلاب يا هب لكواناوذانغددجنو يدم فضي

 2 نهد لزعتيالذ فيني خو رمال اكو خيلاشل اون:

 + 2 اضتلاؤماكل والا توبقالزعنيو هتوعوا ءاكوم
 تنام ونصا يبل زبد ةنباخاو ةصالخلا نعل جد
 - لاق كيارب لغان ادع ةحتص نعهإ نعد هعنصب هانضرل

 كزع هلو تش اموضا ىتمالا ليقول همن فصلا
 لايكوكا تلا ويا ع لرولا صيومت الد سان

 ةنجومم هولمم ةفدقلال ليكولا نا ماعرف لول
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 تاعربّلاو قام! اوقالطلاا] تانضوامللا كلمياغا
 2 ةنفالظديمو قالطل ,كليكر امم مماثلا تضم لحرل لا ةرباصيلاربوننتو صاويلارهاوز ينعي هبا
 دريس الذ تينا م نما ني كانعل كو مإ بد قالزِع سلجم
 دع فرحوا ذرات اوعو انيعةاباذان 40 تضمه ىرتن نكمل عرعوب هلنهياللوال نمرددهن

 0 تفادي د صارم دلو ايكرشوا مل'سملا را وسم ارملا خريم
 0 ةيدلولا موزي م هوس مهلا تا نك ل
 دبل ىلا م ااصيالءلزي يملا ذاهيضو ىو م هيصو بالا لارصلا لام ئيةيالؤلاو
 مماهاىلا# هيصوعىتك دا هيرو ىلا تالافا
 سيو هيصور قت مك + ىتعاتملاهسمن نعيللا م
 ةكز ف فرغنلاةيالو خلا ككود مالا ىضول

 هننمو ىدووا هيعووا بالا ”مزضم» وم مالا ٠
 اترك دازع فعلا حككارفل نام هالات ادجلاوا
 نيفيا حيض .: هلو لفتفملا مالا يمول قا هلك
 اهنذل و ماوصل »0يرتضج الو دأتعلاال



 ىضاّملا حو عورتم هّيداطرتفصلا ظفح ل ضن
 فو هب ديم عيب ىطاتلاتيتاذاالا بالا يهك
 هنيحأو ئيصاتحل ارهيلا تارت تو هيدامعلككا ضي جالا

  ليكو نالخامإلا تلا لشاب دمع ةودح عمرا
 هاعايداس نك هتيعاوا ىدعاتملا ىمصولو باو ىعوو

 تاجدابشسالا ف ومات دلع م هط عود دعب ملا
 هلف يصولاالا هنغنا ليكولا عيشمي املك ميقملا
 ذاجنو ةلاكوب عميلال هلل تيل لامير نا
 ةبلاكولا بسسس ايلول لكلا
 ىفماّمتلاو ةمو.ناملا ليك ضبّملاو ةنعوشملاب
 داضل ىذن مورطز دنع رمل ١ كليا شرلا ذطاعا
 رجاءا معلا الو ترهلإرهلا فدعا نامزلا

 ةموشيللال ضّملا كلي ىتمافتلا لوب و
 كنارماو لاشخرا ع الوسر نكوا تتلسرا عاعاعا

 ةوضخاميا اعل الو ئقلبزلا اذال>ليكول هنمئعد
 ةموشحلا كلمال ارث ةمذالملا ليكو ضيّصلاو
 -يحاابكلم نيدلا انضتع ايكو رجب يملا يكو
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 ينداقلا ل تكد ولو ثنا نابل ليكدولاص)لاذ الخ ةسيوستنملا
 ليكداماواٌو انت نيولا ضبع لبكوكات اننا امكلمال
 | ايلفف برعي درو ةره يجر ةعغش ذزاو ةعش
 ١ ظ ناو .هنمد ىمشن مما كلم نبا اطذا ضيعلا عم

 / نهج جل ارع 8: ذالا هضم اعيرجالا همسي
 ريعالاو دايك صح ماهل هتان نال ريع دوكنلل
 ١ تقداورد د ضال نكو هإك ميول عذب ةيجحورلا هل
 نفت ءاضيإلا لع ةضيب ميؤلل نكي موا يهدد
 |[ نمي هنم ءاتمع ليكولاهضّيدو تيرا هيلخ
 (| ىلع اورول لبس دان لكوملل :انيال الجت : بيولطملا
 ل هرييطحال ني ننال لكول الع مجتتري ااو كولا
 |١ . اهيلعربمي الرسل ىفإاذا ةموضحلاب ليكولا
 1 امل زم عشساذا لكواججال هايشالاق
 1 عا خال ىالا هكيرتمل هنعلكو

 ' 2 تمحاو تاب ميم هلك مازتلالا هيلع ريكيناذ
 ٠١ قيام اليكو نوكيال نآليع نم ارا نم هوصحخ
 0١ 2 ليوا تيتاولذ لميؤل الهذ الكولا ىلع

 مااا
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 ىلع حس الوشدلا متخلادارا مت «لكومل ىا هإ لالا
 ا في ءلسولا
 صام ادد داري اهلطماهرتعال ةموصتحلاب
 ل دؤدان اوان قا رع ود كعأتل دنع اكول

 نعربناو لاما هيلاوؤ ديال كحردالا انمي قا هب لولا ٠
 ىئثنتسا ذاتك ررد ضئاننلا ها اكول ىلع ثجن
 ند ارت ةجوضملابكتكو لاق ناب هرارقا هلكوملا
 ولذبزاز: صالنلا عانس س الا: لئكوتلا هصدإالا
 2 اكولاّنعةب جرو هصنال ىضائلا يا ضع رشا

 ا م رارقالاب ليكوتسلا 45 دردهتجوضح و يسال ظ
 - ويه لديكاليكز لطيورخي لت لكرلاب ىاهبن ريصت

 هلكوول صال امكه شفي تاعريصجاليل ل املاب

 قم لولا ال هبعوا ه سنن نمجنيرلا ياهنضصبتما
 هد ارباب نودرملا لكو١ذاالا تلطب هنفل ل مغ
 لكووا هايثا هض هاربا لبو هل وصد وصيد
 نورما]يوواهبلهلا لا نم مصيب ليحلا لاتمحلا
 ائينصا بوكمل ادعس مهيد مل ىنصتتعلان بلا للا لب



 ٠ ايكو لوسرلاو نسل لنيك ت الخ عييشاينمتسو '

 يوي ضيح يو نمل اب اكولاو (لنعلا عتبب امإلا ١
 نيرلا ني ليكول ريس صرح لك دال منام 101 ١"
 اتموولا يرقاةلافكلانإل ةلاكولا لفتتو ينك ١
 ةلاانكدص ا رككنكو ىكعلا فالف هذ اليمن |١
 ريباةلازكلا تعرن هحااكو تلد ضّملاب لمكولا |

 نغوبابلا نمل قم ذا ويلا يكد انطق تزحات
 د جاو <ضمالماعرص نارا نري حركت غلا 5

 يعد !هعوتبل ال هنو دبوهت الطبل هجر نامذلا مك
 ربما مىرولا هد فصو هنيد ضل باطلا اكو هنا
 و اضدالا داو ىديصاال م عا ئاب المع هرلا هعذ ب
 الاو تيفو اهينو لكؤللا هو سضم بيافا ضحناذ

 دا اناث تاؤلا ياهرلا نيس ا جض فب رفلارعا 0
 ظ يكول لعب ىرذلا مج و هنييمي عموما ناب دال"

 تسميد ماؤركذرّسا نار ايكتجولو عمي قايدأب نا
 ناكاذاالا هّمي سمت لال ءانصن او هضالخم قم
 . اكينبان نيإلا عرض ايار ليل جئالا دنع هتصدق

1 



 ادز ءلافكك اهب نوال ةثاما هنال ليكولا هنا امال
 نيرلا نبيلة ارب اهني ىلع كنتم تضيع هل ل اقوا هرقخل ٠ 0-6ه '

 كنمنئلل هتندرمممنتجا دنع نينملإ بالا كالا نكوبط
 نار ثيرلا ف نخيانلاذ جتني عنخ تلت ياه“
 هدماميازكو هيذازب انهالت بالا ىلع كحل وجر
 بنكتلاو نوكسلا يد وعض ةاركولا لع هن اصل ملاذا
 عوعرلا بس عزبه هل اولا همغذ نيت تلاف هل عقد
 ءايوك هع فا ه[اله ليكولا د انا كالملا دنع

 اسهرلك غزوكولا هؤجولا يد هنا لبكولاةق تنص
 بي اتعلا ضد ىدطودا دعس الاإ نبيل مرطلا
 ىا كيني هاد !ىلعو !ليكوب سينا هنن نهرب ناو
 هبيحواام ضم ِق هيعسل لبس مل فالكم ادالا

 دو ةااكول ادد بااظلا نإ[ ن مهرس ول مد بيانعلا .
 "اي زعدثروو لكوملا تاخولو صليت لارا فه
 ةصاذاالا هتمضاككاهولوامأد نخاإ هبهدوا
 نقل اكول ارككأو نءدإلاب ضاول وة اكول ىلع
 ضي ليكو نا لاق ئيضمكو نيارلانا مع



 0 1 مي سوو ظ

 | هيلا هفرللاب يعونرمل توما ق نيو ة هند دولا
 00 ةنمسخشلا نبال اذدلضيرومؤلل لع
 | | تيللالل ن نجا حرش يداول ملا نكو رمال اتالم
 | رولا يف عزارطاهنال هن تلاد رج ىل هروملاهق دصو
 ١ | فرو: هسم ةبصولاوا ثرالاباهل ّقتنا ىداولد
 , | نكيملادا ثراولا لم ىلع ارت اننا ةيبلا هجنلاب نا
 لاوحالاصمف مولتلا نم بدال و ىرعتس نيد تيم الع
 ال يزد لاّوا هتومركت اول ءرخا ثراوروبإف
  سيلئرااكوكءاصدالئوعد و نميري مل ام هب سؤ
 فسو هنا تون لبق هذا هبريبدمو تيم عدول
 تنصح نعارب هترول! صعبا حث دذ يدو لولو
 افشل اه مرعلايئيداذ لام ىضصت ءاكوولو طقف
 | "مولا فد تسهم رارقاوا هاربا ىاا دام هاكوم ىح

 مل دي اوحندال لمكولا يا هبنااراعولو لاما
 ' ةيابتلا خال لسكولاال لكوملا ضيلتع هل و قهوجي ملام
 ةإ ابيعب ءاكذونهرهزل اذاللح تيما ف كرمال
 هيلع جرن بيعلاب يجر زرتشملا نا عيأبلا دار

 يح
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 لبتيال ذزفانماضتملاناقرولاو كرشملا تلك
 ىلع ليو ااهدر لذ ام)اةؤلضرما مالم نفشتلا ٠

 تناك نضرلا يعم نصو كولا رطل تلا عئلبلا
 ليد نعال نمل نال كالا جان انتمر عيابلل اله
 هي انرالطاي تؤني الذ هفالنجردظ ما ضرلإ يابا ل

 .تيبر] انمملاوا انببوا لهازي تاما انروهأملاو ٠
 هرلاوقدايكامسا اذا ةايز نع ق دنهل شالا
 . فق سانا فدانا ةجرلا ايوان هل اه نممتتو
 صاينلا متي لإ تم نكي ل همايف لاحمابشاالا
 تّو تناكولذ هرعملا فضي ماذا ان استحبا

 فاتماوا هسنقن نيرا ان ءرصدول و ةكلمرتسم هدانا ظ
 هان ايرتشمراصو نينع ه_:: مارد ينادقعلا ظ

 مدازج دا اولا ف تاغبت هاررلا نال قاضنالاب اعرب
 هذود دس نم نضصتتمد نا عرماول ىيتنملا نقرمش ةيؤرازبو ٠

 توبرإا اعوجريل تحإب يدصن: قدصسو افلا
 2 ” لاين لازم هنا ىصوانا انإح“

 ناالا عوطتم يالا صولا ياوزف بياغ تيا لام |

1 
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 نيلوصفلا وماج هيلع عبجرب هنا واةبلعرمو هثادبايل

 | افؤتعا ناو ئمولا لوم نأب ةصالؤلا ث هإلعد هرعو
 . ١ ةدشيبإابالستبلا لام ي خوجحرلا يلبسدال نكا قانناالا
 , | يق ابو مكمل تعلضنتال ةورجلا ةل كولا ورسم
 ؛ « رظانللذ ماسلا دع لوبا ماسلاب لكؤملاعمرمدلا
 لك ين ناهإ سيبلو صحو هتببز ىههدر نم مسن ا
 . هاه عمايو ةيشلا يلع ميما لمجب هام نمدب
 | فقاوااكو هلال انطامإ تم اميلع هنممتسياو ماسلا
 1 ةنانهولا مش اههمامو انويب مصيال ةنداما ةلاكولاو
 | | ةفقفلا م ةلاكولا لمكولا لزع سس
 اء تسر ا ائلخ ديال ةيراهلاك ةمئال!امئل
 | ةيكوعد نو دمي اناا وضمما هب كلا ومب

 ١ كتؤسلا لكرللق درزلا فهناس وزع حليعة جسم
 ١  ةضوض] كوكو ئلا قحهب قاعتن ما اهباش م
 ' هنوالطو ةبرودةلاكولاولو يت اوكا بلطد
 ' هفالخ يملا نعيبسو يزازبلا ءويصأم يله فأتعو
 يبكدملا اما يدصتلا يف يا ليكولا عار هبي

58 . 



 ديوب محو نعواو لوسرل اك ماعلا لش لل عندو تشيذ ١

 تبديد هيبابهو عش ينل هباملاب ياهي قولان طرشلا ٠

 ى.هثزهي بونكم ةباتيكيو هيدرات ل علا ياكل.
 به ازرع أةاذنا عميعم اال دع انس_غ هل ىنسبر هللاستا
 ياا طر هينكواهق دصاوببكوا و ية صانبع

 عيلسمر اك | ةوسرلا يل اعاذا ءانهتملا تاترعتجلو

 هريحاول د هعبل اكد نع كابا هع كاذوابؤل كلرلآ

 ميد, يرشنلا يع ىبحا نحس هلؤ لل نعلإب طونقف
 دو تأق شتملا يق ةمدتمتملا اباوخاكيرعوا دنع
 تللم نا اذافنامسافول دلت تندصو شوا !

 لسكوللف هلىقب نيس اجلا نما مول مدع لع زف و

 ٌصالطو جامبن ليكولاإل نيعملالرشيبو ةسوصتملاب هكا

 انثي نكو هزكوم م طزسس هتف لزغةايطمالا
 امكلالاواضرسنف مايو ضاق ل تجن ناطلسلا ماش

 هلزع كلم نيرا ضم هاكدزهاوبلت فهطسب
 قاعلال مرصع هلكو داو ثويدملا ةريصح مد نا
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 نيني ةوبرإا لرهلاب هب ماعا ذا انك هب هقح
 ١ هتيدو نونو ملا دولذ هل تب هيلع خيط م كرعني
 ١ نهالاويبي لكوملا ادجلا نزول ليكدربتعل مذا ١ لعيد اربي .إ عب نويدلا يا هلخ لبق يكل هيل
 ا ٍلالاو يمل اردد ىعر نا نتررلا ةطج هش
 | دليل ةموض ايتااكولا١نكو هب همحئلىم
 ؟ لطب رول طد ه]يكو د هنسم سيل و صار هشينيع دنع

 كتبزعارم] ومال داو
 لدزسعم تداو كدلك املك ه) يعل اينو تساف
 لكولل زن جج لولا حب لولا ل مد كمع
 )هب سيل ةلاكرلا نم صرب اناء يتكون تييعلا
 لقد لاه رع ةدوكيال ثالكو له ضب كولا دوك
 توعزض تبي كالكواال هدا, ل يسكى لل لكوملا
 ١ هتفماوانااس لع تتصل ايإز جد لزع هدوخم بعدا ايا صولا نكت هنكل يلي ذب ل زم تاندأم#
 التاحأ ملاتتولا تانك كزملايلليكولا
 ادام جوج نإب هزلعو جلال (دقد ةياورلا

 دس



 يانا دو جلاب ل نصل مل ةياورسنت هلا 3غ يضع ماكل
 لكوللا يشلا هيا ل زعالب كولا ل زهد ططسلف
 هلك د ه1 هبه ةنعيتنو نيد ضير كوول اكدت
 ليكولاو لكوملا«ابولو هيذازب لبكولا هجو ذو ماكتب

 ددع و دهخ ننح يلو |]كوملا عيبنم قداسلا ماع مدااعم

 مقر ايتنالا امادارينعو ناكزعشيب تسوي ىلإ

 اباقبطم هئوبمصا اهدا تؤم لش
 تكل اهويعوررد ميصلالعةدس اع ىتسم يا

 نانو قي هبهرعشن تدارمذملا نع يل لنرشل يا
 أمد لضم ناضوند|ةهاعحدخاقابلاو كن اتسنولا
 مونضل اهبلعناو ةفيصحملا لود تارهتملاب ىنمتب

 * دىهن دوفنال انتم هّيىرلب مكحلاب هاف سلف
 " ع2 درج هتضاذابالو بهز لعام
 نمي لال مزال تناكاذا هل اولا زنا ملعاو

 نمارل كو اذا ةمزاللا دل اكولاالا لاق الف ضراوملا

 لجالا لولتدنع نهرلا عسب نينرملاوالسغلا

 لتكولاكهنونبحو لوما توم الة لفلان لزعنبالف



 كولا توعخالزعنمال اولا عيسسب لمكولاو بيلا يمال اد
 2 تت +؛زازيتالطلاو ١ ةموصخلاب ليثولا فالك
 ١ لزهلابلطتبا] نهرلا هيب ةلاكولا نار نياك نسال
 ؛  ةدروادو:<بةيلهالا نع جوزحلابالءأ يحد ًايِضيمح
 ٠ يده هيسدررإا فالطاف تلث ةيلمالا نعجئزملابو 1 كلاب لب يعملو طتنال ةمزالا نجاهارع انتو
 ةمددو نصصو هناضضاو ىدانْممق اليو نالذااما ةموضحلاو دومعلا اليك ناكأذا اذ هو رماح لزخهنال الوا معاق تلا نك امد ءامول ءاكوب اورج ا اىمول هإاكوم ضب لرزعني رو يكمل زعدزال لكلا ملعي مناع فرم فلل: لكوتسول و يكن شلل دحا ىازنع اب كزعنب 2
 ثوذالا مريع يكو ىلوللا ل نعول و خو زج اخ الك
 تحلو ا جوزلارت راولو إلا انبل يرزحا انويلظد ليكوللذ هبوب ةرحلاو ةرحاو ابماطول اهئالالاو هعن تريلا نع لكونه ا فرش هم لكون بن اوني لكولاولايا هفرح ب لزمن و كزعيب م

 آس

 أ ؛
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ا دوهنو ثرعلا تتيعبام ءإمكو قلصت
 داع قا ها اكول

 00 يناكه كلم مم لكوللا يا هيب

نا يانا ما هسا اكو لوين غنهوب مام هيلع وز
 . وش

هذ كلا دتكولاعثالذع غرشلا ةزكسكمكل م
 

كلا هاصيرللا م لزعننال بتكو ل نعامهشل ظ
 بتاث

بسلا عفدال عرجدو يعد ىبه لص نعمت ابنك
" 

 م وو داش ىلا ادع ديل ةنمئو

 انف لكلا نمارب هيلعايم هارباوتدلاب لمكولا نمضدإل

ايلعدإ ناهونياهرستبالا الذ زحالا ئأماو
 قو ء

 توا |نإذ ةسالعبن كاجنمنويهمللاق هاسطالا

مل هيللا وفد اذا نكغإ لاقوا كاع ناحا
 هزل معن 

 ةشاهولاقو هيلاعفإ اارجيؤلذ لورمملا ليكون

 رسلا!بدارب هداطس ةهرعضيؤجا ور اطعالاةنمو ٠

ض انوجياولاةهذل اخي «دإ اني حبوانونلاب عبو هنو
 مر

ر لؤهانأ مرو د كوثلذ ةفدل ند
 ربجيضطلو نيرا ب

م موو ويلا اه ل الرلا ضيفولو
 

 ور وسم مك



 1 تالا هب دصتيل لوم ةنل ف ةموصحلاب ةلاكولا
 ١" اموجووتالذ شنب الا اهيولاو عرزع ع ح جاجا
 1 نمزج كا ررداكداّمذو ىوتنمك واولا يمن يواعد
 نمي للض هب دضمب' ئءاتهارنع ل ونيس ل فاطر شو فانيلا نلالجةظفا اما جانصيااهرسكب عابصلا
 مهله فدا هضذرارارذالاو ةداؤلا جرح وزينب
 زي هب جوسذ ضرعتلا وذ ديكوعد لد هب حنش
 أ يمحارس عيالذ عاملا عل يوحد نال لانا
 ديراول ىدوعولارمالا نيدرعملا قحاب شنرااذا الغد
 نم غر]او بسلا وحب لىدعلاد يدوجولا ملام
 هبدش ماو ابرلعربجال يا تزن هاوعد كلرئ اذا
 .ةزكجإط نابنصان ةررر»ا ئولوا هيلع رجب أ هذ الخ
 يلاواو هيزازب ينج هب دم دنع هيلع جدولا رابلا
 ١ ١ رجارام تنيذا هبو هاظلا ليعةسبرالا بهاذملا ف
 هاوس لعرتكأذ ئيميم امل ةيالولاواو ضتصللا لاق
 هياكيرلل ةباحاي لاول ا ماول ربسعن يدوم قربعلاذ
 لة ارارمرمارماهربلا ةيسشلاب هل زول ويإ عا عزل

 ره 5



 دااما ةرحرع ةزح ىلع ضاق لق ناكأذا اند قدا.

 دعو 0 نياك
 يكدملا ةباحا خي فاللا عين الا قي الف ةرصاو ةئولولاو ظ

 ةيزازبلا شماوىلع غدضلا طنعا كى ملاباضهثااز

اياه هلك لبصاول هني يلا ةطحل ف اند ننزكروظفلا ظ
 

 فععدو ل يكوك هيأتمئعدملا بان نمل هتضاينماواان/

 ريغ لئاعلا اباهاحوحلل هطامإ: ىلعتم ءاننلاذتع
 اد/هشو هابشاالالاو ةصوضيلا ئانوذ:امولايبتسولو

 اضاع يوعرلان اوخطرش ى
 هه رونمحو

 رعصنابلا كوغرلا دريت منعك لمو تبان ينعي ذاذ

 فليعو| نهربي ينجنالاو سن هإزغمب تيب ثيمعوا

 لد لونج ينتعنال ا خيو ١ لاا ةيمولْعمو يَ
 انا بك شرانحالا نعت لاهو هند يسيل

 تاكالاو انوش دم. صفت طعاحيش ةسزلم اير

 الم توت ةدونبلا ليقع هيت ةزكو ادي
 نعمل نك ةزطأب ةداغوا دلع هدىبحو | قيس
 ابسنلا فوروملءاوفكىلقعلا ليديسملا ف بزكلا



 ' .اهايامنقرتاهذارتحا ىلع ئظعالاومارتغلاب نوروم يوعرأ | ١ كراولا ليقنمملا نيدرولظو لا انه هزثم هام دل ريال نأوا
 ؛ ١ هيورجم نعاس منعرها لاذ ة تم [رربضعو ا ةرحاو عدد
 ؛ ١ بوو | كح ةيردرلا هكاوملا ف سرالا نبا مزج هبذ
 ظ سر نوكدناالا هيلخةنيبملا عمن اراك ناك ىلإ يصوندوا الب هيلع ييدملاوهو متنا باوتلا
 1 !ني و الو تنم هيع نياماناكولف تالماخلا اسر رولا قبلا نا اهنربح و هندسه راشلا
 تيعلاراّسحار نقاذا هتمد ىىدملا ادد قالقعالك ةرارشلاو ىوعرلا هيلا اشيل هر اصحا يعل ف | 20 هراضجا ىدللا طو عري ينماباس وبدا هين ئاةوهرب هنوكلاقناإ قصر مي نينا يتلا
 ةذا نمل إب وملاك نع! تلذ ناوةنومارإه» ف ناك نأب
 اهرانمخاز نتن ناو يدمه نم منال اهيبتشسا ايكالمب
 يوعرل اي نيك ةباب كتارا هارانشيل هنن / ىلا طوب مذ ويظفر م امم ةريصو يتركب اهب هم
 (ةنك يع بصعمناةيتداولاولافو ةمؤل اراب

 مد
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لا عربي وا هىصخئ لد عيش ابتمركنب نيمو ٠
 انايب

 وتلا يشمحملا هفلتخم انامعا دال ْ

 . ميمالغلامالا نب ذك“ ةلبجزكلا ةّتفركذ و ةئضلاو

:011. يلع هدضخ تليد  هتيتتت» )
 لك + 8

 نايلي بصعلا . يوعد وامل هنال ةرجإع ضيعاك ةمو

 ىرعد يف لشد الاب ةزعزملا ةمو تيباذا و2 نءالف

 اعوام افاباصنم اهنوكملعيا ةملاوكذ طزيشيالفرللا ٠
 ال ل تيعلا موعد ين لئازهو هي هد داع ء دى رك طرعشم الذ

 ةسلج أبن , طش | كل وتسم عيش ةرغد قداولذ نييلا

عيب 0 دايرشلا و يوكىللا ى4هعوبو
 ىذا مالا ما

 ةبدارل ايكةَّنونالاو قرؤكزبلا نإ يف فلتخلو

 طرشوراطحلا اه نس اضاف انمملا ثملااولا هطرننو

2 تو , «.داهلااج همامتو انصيا نسل نيب ديمثللا
 

 لس ةاييالا نايم يا هذ كم انأيب نعدباإل لالا

 هثن ومو لمدل نا بصخلا قالوا لعمل ناك

 دال هل لعالاو هننأيب نم يوعرإ تصل ببالذ

 ىلع هبصاع وي هم نبي يل ارب بصلع

 رودح



 ٌْ داّمملا يوعد دي ديلا طزعشيدو هيداع ها ظلايلع
 | ."رويزتم وول ن اورام هيلعأو داشلا اطرمْس انك
 مات الأ يسرا دوبل رعاذاالا ضو الخ
 ١ نيا يوعد هنا رائملا م قداولاكأ هدو دحركذ لإ
 / اضا 5 هي ناتج دللانال قلما هني طلخا أ ورك د و هي يارلادلزبولا ةشالثركذب يكد | بشل! اكصحالاز صخالاب م مالايا مس دكسا من للا مرارلااسةرلبركذ نعال و جه قبمح
 -.يساركذو نيلوضد دعا شلارارثأب طلقلا تن
 ظ ركذ مدن الو منايا ساو دود يااببا دما
 | هيمارزيكاالاواروبشم لجرلا نكن لانا متلك دلل
 ٠ هل ىمنمورلا ناك ىحريعت هيلع زيد مصخ  ريصيل ادب فرامل ىباهنارث د دوصتملا لوصخ
 "ال لياعمداصتسراقملا يعي تب ال سأل
 2  قالكاهر وزن لاّمحال ضاّو مل توا هنيرب نيد
 هبصفلا وعد لما اّيلطماككهرامتملا دا 11١ لب هقالط| يع سل انه مث ثدي ةنياومل لوشملا

 يوعد



١ 

 يوعد نال ةديسبلرفتتب الف بيرل ايذ نمل سلا يوعد
 هيزازب انضنا هرينعىعوعت سيلا يذ ىلع مج اهكلعنلا

 هنهر لامتحالو هبلط ىلع هنكوتل هب هبلاطيهن اركذو

 سف اف يؤ ةدإب زن نعيفتساهدو نيعلاب هسيحما ٠
 عبنعوا ارشان وز وموا اليكم اني د هيع دام ناكول5

 - يوعر سالو هبالافرجالهنال همصدرثذ
 . دوكو ةقصلاو عيلاو سيجار كذ نم تايلثملا

 ركز لو هيلعاتب درب ركيعداولؤ بوجولا ببسو
 ذاك ةبلاطلا لاا ماسلا يدركذ اذاو عمش مايبس ٠

 ناكمف كالمّيساو بضعو ضر ىنح و هانبع
 كرملا ىتماتلا لاسو ظفحلو موتو ضيرولا

 اف انك كيلع ىتداهزإ لمتد يوعرلانع هيلع
 لاسإل ءىي درر الاد اه دعب لوملاذ

 نهرب رك اوا اهيورفا ناغ هباوج بوحو مرول
 تنم سيالاو ىئريلا بلطالب هيلع ىقم كدملا
 نيولا هبلط نمدبإل ذا هيلط دعب متأيمللا هفلح
 ] أم ىلع عدا قاتلا دتعالا يو أعرلا ويحيي



 2 يوعدز طالب قيد عائهعادل انة هد زازعلا ث

 ْ وكف له شكاال هيلعيعدما لائاذاو تيللالغنيبلا

 ظ تيكا مزلولانكو در دركينوإرمل سيدجكيإب نحل ةمسال

 / اك تيها هددرلا لاق هصالخ اشلا دنس ةْئاالب

 يمه ءاضتلاب قاعياند كانا لوي حقوتشلا نا
 اتريش نلديسف زكا هما هيسشسإلا ونا بسلا نع ل

 ١ كتع لج ناليع [لطصاول مزال مكمل فيلق
 فقع نيل نإ لطاب وبدأ وب نود ضاق نع

 . كاوكتلل الو خينمل عبعالو مهن يلط عم يداتقلا
 لبسي هقعبلغ ا هيلع نهردولذ ىنعاتااوءزع ىنع

 هفلمتزاكذاالا هيزازب ضاق نزعامأن نلجالاو

 ةئضلا نع فنصلإ |ةذوررد قيكْيد ةدشعل دالا
 رهن هنالتعساب نكم ملازم ىف ىضاتملا قح فيلّدلا نا

 قيعاذع دخلا ضيطحوا ىيردملا نا هططصاول ازكو
 انو نال ىضخل حد ىل ىل ئرلاي|تلحو لاملإ

 ةنيربلا شرم دمر دّرد ال ثييعلاو ءرشملا وبيت
 0 درلب اقسهنص يمل و دلهاشلا تبرحو كرمال

 هبإا



 هاوعد لع تدلل نهرب يع يوارلا هركت ل نيعمزبإ
 عرلا نحب هنا ىكدملا تلعن كماّملانعبلطنت
 ةدارشلا فدوقكماتوعداصدونؤللا نا لفوا

 نياترمنلال صمتللا نال هتيلظيلا ىضصانملا هبيبعكإلا ٠
 رزكب الو نيعان نع تش ظنل تال دهاشلات كي
 نا نهال ملشولا نإو دوملا مارلاب اترماانول كيلا
 ادا نع ءاسشسمإلا هل موسما, لهو هفل جك ضاَتلا
 ف مراد ةسيبدو هيذازي همزليال هذال ةدانّسلا
 ةنبزع ورح ا بيس كلي لينلاوهو ٌفلطملا كلل
 دما ضال ثيرمملاب هإ ةشيبلاو ىيدملانال ديلا عذ
 امئأماهادبلايذإ ةنيبلاذ ماكو عاتنكب بس
 ني راوكتول ةممإ ىكبب هيلاعضاقلا ينقو تت
 ناوايكدانياحاال إ ىب ةقمح يداتلا سلحب

 لاف ضرطو سزك# ضارب نمهنا ملعو تك 7
 طمني لهرد طوحا:انقعلا مل ثالث نبمملا ضورعو علت
 أدت هنمر ا ضدررد فالح لوكيل! نق كيعاسملا
 انضتعلا ضف هنا انهو يلق تنصل اهلاق

1 0 : 



 فل ءنادارا مث لوكتلاب هيلع ذم ثالث كالاارود

 قاع تزول» دردضام هلاجلاهانتملاو هيلا تناليال

 ام درازعاو نبا هابشالا شاهدعدأ الث انمملا

 وداسلاو عوجرل الع ضاة ماعو ةماتو هنع لوك و

 فلاخئاشا ةرلاخ راد نمرظنأك ةمطان هدس و

 هنكاطوبزم!ورطارؤم أهولخرذ مدي ثولتم نيكس

 تدي أمي كاش هلئاؤ هناا دعا يوما الا هب نذا

 تعانرخ فاجالو هرصجودرب ناشي هيلع
 نا هنفلخإل ا همعجنإ اذاو مارملا نك عوتعملا

 هتاظإع بلغ نإبإلاو قلج | طبس ىدلاا ناهباز

 انماقافل هدسلا ل سنو هيذازب ىليعا/ قحي هلا

 0 ال نيهلا لص لاق ناد ىعدل

 دملا ثمي بوعد طملا نعول عرس قام
 ةناعلايتعةتاخلا اوكتلاب 0 نه

 در لا قحا رجالا نيالا عش ءاوعل ميهملاوهو

 نانا نع نملذملاك يملا نال وةإداهلا هميسلا نم

 هلاضا بيخوت مناك لالا ككمئقزن  لضإلا احا ذاذ
0 
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 لالا ياد اعداؤا ةَببلاها أهتماّماب هب نكوزخدو رج ظ

 دمي تم نماقا ف هيلع قدما اذ ببال
 فالطال اذالخ ةينداذلا تالط يوتشلا هيلعو هتبيبعف

 ماد ٌمهيلع قتذإل هنا فد بس هاعيد اناودرتيلا
 فعرملا بحو هن ازوبل.هب نكويظينال بيسل له جدملا
 عاسو نيلوصذ يكئيؤلا هيلعو ؛انيدالاو ؛اربالا فبحو ْمن

 ىج واوه هركن !جان ضطيلتمل و مريعو غد
 البا ىدةلع ريد ضواوه اه دج ةعجرو

 ةمالا هيعزت ذال ساو ٌةرم ا دمدا هبا هرككا

 كاي بشو ترو هرارماب هتوبتل هسكع تاتبإلو
 رماتعا و عرسشكول ابو هنباوا هنتد هذ ١ لزوجي ىلغ عدا
 . هل افلودحو لظسالاوا لعالا اعد ةالاوهوا

 ةعبسا ايشإلا ب نمل علني هنا لع صوتنا
 -بسشأإ]ب لولا هّيموعاّىنحلا ةتس اه دع نعو
 2ا/لكلا ف فيلل | هي ىذملا نا لصاحلاو قرلاو أ

 رب دبع ىنع قلع إداّقح ضن دال ياسو يحس جول



 !  هطصساريكردزقلا كفل ذس اولاقو عطف أدب قا ناو | عطب و مك ناف لاما لال قراسلا فلك || كيا نزيل قنملا تي لت ناذ هطيلش عبو
 ظ .ًاهتيعوفر |: خارجا ىئدا لوصنلا كو رزمرلا ف
 ظ فىف فالح ال ةنبازلل شر صلع لو جوركن لا
 ىعولاو ليكولا ,ةىتد والا لع غض و تلوللاإل | المهاد ِعَْع ةبايلا ةلئيسم نينالثد ب يرحل
 قل داإلا | منعدحا نيل يال و هيصختيمب بلط هذ تتاكالك# الا كلم مهصلا باو ىلومللاو

 لولا لي ميعص هر ناز ويسلاب ليكولاك ندنيع فل دكسم ل شمالا يع هرارقا 26و! دقعلا هيلع
 ىف يرحا هس دارو ةنداذلل نعرما تين دلثو جرا تح باوصلاو اهركذ دش دلث الث حالا تاع ا ١ذاذ هزل داون عنموم ال ةصالخل خت ا

 ل ولو صنصملا نبال رياظنلاو ءايشالالجت اوبل ص در قى يرحاةحبس | ىلع دارو رباظملا ىهامشسإلا . ظ هب امرباصللابوتت ش رضع هدرا درو سجبلا
 2 -و ء شح

 كة



 ل_هف نع فيلدنلا ابرك هت درس ليولفتلا ةيشلع
 ك/زكسملا هناي وطقلااى١تنابنلا ليغ وكت

 ملعيالهنا يا ماعلا ع نوكي هريخا مدل عضيلقلاو ٠
 ناكأذاإلا ىرلالهاظ عرج كنا هلع رمل كال ذكهنا_
 هيلع ءرفوفلاجلاب ياهب اصئب اثيش مقل هد
 .هئاباوا هلا ة فرس دربولا يوشع دا نأ هلىتجد
 لت هزاهم تاشرلا ىلع عيبابلا لحي كاذ تشاو
 عجرم املس هل بوجو راب عاب رائادرفلا
 اننا دكا اهنبإل تاتبلا يلع ىلخ هنفد فت ىلا

 ىتد يلبزلا نعررد سكملا فدل اقلط مرن عت
 كاذب يلهعال ركتلاا لاذ اذا اخ هشعويجلا ع
 نص يدا عدوك ت اتيلا ليغ ظل عادلا دارا

 ..لوتب ماعلا ع نعال مو هلوقريع عردواسبب
 هيببالو يزالشلعوإ لشملا قبسرفم كدااذا

 هذا ملهدال هنا يا ماعلا ىلع ركبوهو همدخ لمع
 هيف روج نيج صامل هل يف هاش
 ما اتاريم هنوكىضطاقلا ملعا ذا ثراو لع

 0 ا
/ - 0 1 



 لعلي هيلع لا نهرب وا ىقدملا هكا
 0 راغ رعت اولا نييحلاو نيرا امءاعداولو

 ارتب نير تاشتلا ليع هيلهيثرللا تلح

 نانا لك ناذاعاجا* هل ماها حل ضررا
 ١ هئودامدو نلموارتي قوس حى سلا

 لاملاكسضنلا ةياقو تقلخ قالطالا نال صنت ظ

 . ةيهإ دلل لاقاملاذلخلا ذتهالاهيف وكت
 كليم هريصحيع بالطو رمل ئ مرتحاح
 اًفانشا فليعم ىدارسلم يف ةزماحولوامل اذالتح

 دد3و كلمن ااٌّق اذا قلمرصملانمةبياخغولو
 نم نا نضإمو ضملاةلمب ةسينهلا يتبق
 ةمت كس دوس طوس الامي وعلل كاسم
 اًييبجوولو هممت + هظفحا ة رجب هبره نموب
 ه فد بع يهزم ار هاظيو اربي ملاملاو
 هل ال كاشلا نعيد موا مايا ة شالت
 كلذ ريكا ال معر نحونتما نأذ جو ني 0.

 نيكل ةرجرارّره هنيماوا هب هعزال لم
#6 
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 بص اقلا سلاش ىلا لفك و ١مذالمف ]

 هيلا ليك عرفس تعو ماعول يحرر تمل اهمد
 ىكدمل!ةركتاولهاد_نعس وا هين طيس
 هل هنيمي بلطو ىلةديسال ل15 هبازب
 . .كاذ لبق تيمل اد هاوع دلع ميرب ىنماتعلا
 هنبلكيقدملا لاقولانكو هنج ءامإلا شع ناموا
 نبذ تفلحاذ لاق داردزب دوبش يؤاببلا
 هِن اان حلا لع نهرب مت لوف لاملانمديرب
 دمت هلباق لسا لص اك جارسلاك مزهربو

 ف الخلا |نكو كلملانبإهسكعو هيداوعلا تاك
 ةداسال دهاشلالاقواوذ بن كلا ميلفدالل انوا

 ركدتلا م نايشااناووّصلا ماله دبش مخىلا
 لاصيالا تعيرللا دا تنصل عشاودرزلا فانك 0

 يلطتاءءابرعهأ ةديسال هنري: غنلبازكتاو
 72 ضنملا يق حاعجا ىكدملا لل قش هيب
 همإب بميلاد هيو وذ. يملتسا

رفاس يا! يبرغ رمزملا وكي اذا الا بينعنو ليل
 ظ ا



 اا مالوم وهو دزرإ وا هنلاب فل هل د اغلاحن اكن م ثيدحل

 1 ' اتي نكي ل كيفن هفلحول هنا عمها ظو هنا لزطح هيداو

 ١ ١ صامل للرذاو تاتبعف الطبال مجاور صهرامدو '

 ١' ماهمرحاممضيلخاذال « هنداضرأتات يوتضلا هيلعو

 ١' اعاتبإ صاملا ىلا صوت ةرورنملا تسعنا لو

 5 ظ * تاع ىينتمم لكشفب .ىتعاول هنا جولد ضعبلا !ئ

 ا نازجخلا 14 فيلا »ل وذ لمع هو انو دفند مل ىلاللاب

 !'  نكعاماتكإلا لول ةرضم هنا عرهاظو نيتينملا
 !| الفالاوهن ئيتمتيدو هلوكت رعتعيد امي تيلقلاب لولا
 / الطلاب قلحولو تسلق ضنصلا مرّوعاو اذ

 طيررش نا لالا لييعدملا نهرب يق هيلع ل لاحالهنا
 ذيل ماين لعاو ريس ناو فرغيدال صارفال ام ببس يع
 ىو 556 نيرلا مايد مزلتسيال ببسلا نال فرعا

 قالخهفدصلاةحإل ثنجال لالا مايو ع ةدازلا ظ
 مرو لولنرشلاةنناهولا عرش لانك نسوي يال
 رسهتمفل عامو لاش هفاصواركبب ظلذيو

 ظ ياالله تمصف رهنو دابيالا ءريغحإلامو قساند

 ا بّسِخد



 ْ ؤ

 لمت و هدناي قلجواق فيم ارركتت الهكتدطملا بسعو
 دوصقملاذال لوكتلاب يادي هيلع قضطمدإل ظيلطتلا نع.

 م لايف ظيلقتلا بفيس ليز لصخبقو داب فلهما
 قبو عامح هنا عرهاظو يواحل فانك تنائكمبالو كامزب

 ةرفنأو سوم لغة انوملال نا يذلا ةنئاب يدوم
. 

 هلام وجاف تنعي |سجل لزنا قولا
 ادب يول عاتب لكريع ظلاطنم رانيا قال

 هم هنآل تاق ساي ىتتولاو راهتضا اسلاك ٠
 ةلعتمإال ةيرعرلا اب لاركلا نبإ مزبحو هرعت نين اناو
و دوف ١ذامتف هيلعوهتتلا 3ىلاغ

 فيلخع قل

 هق أشيمو هيدا دع كيلعهفغاتلا هل لوتمب فا سنرحالا

 .اًضل اهراص من يا هسارب اسوا اثاخ ا نكون( ناك

اجا هفالاو هفرعذا هلعنجب بيدهل هل بتكانميا مسازلو
 

لا هيضن نموا هيصوو ا موناذ اصداواولو
 يع اه

 مهن ادابج توسيك نضل جبالو هِنايصو عم

 ببس يوعد ىدالا فلبخو رار ونحو ةهارك

 و وركتلاراكا قموصغ يا لمع العتب



 2020000 2272 جس اسرسسسسووووسملا

 ْ موماق ميد, اهكتيباهو راق اك اككسبامهسابكا

 ( هل امو اكسل اهول| د اياقؤل 4 كيل بع
 |ىوعيد خخ نيكس عينجلاب ىلوشم نال ثللسم نيب
 . ىلا حال رطلو نل هيب قاطو زميضعو هين عا
 . يروا رضا ذللاذالنح تعبامو توكتام هردابو ١ بيسلا
 ١ فلا نم مزلا ذاإل ا هحالا قو «قالطل ارتحال انصيا هيلع
 / بيسان ع اج ديلا غنم تطرت لمالك
 | ةناوبحلاب ميش ىوعرك ىدا يوم قوصايعا
 اييضاني هنوكر |هاربالا يصقملاو ةن وتم ةتمضفد
 يذل ارصت مرتتصح ب مص اكلغهغلح قدما
 ظ هيلع ىكدلا بهذ راسا ال هنا ه دامو تلت

 ه1! نا هيحوالاو تالتح هيزط يدلل به مامات
 مزيعاو دلو اراريل ةعنش بوجو ته له يمان
 تبدي خيارا مج بسلا لن ضلهج يان و ننمملا
  هدويزعؤدي مسمر يعكه موج دجوفإرب هرب
 درولاو ةامصولو ةمالا ئاماعهقرر ن مرول 4 فسم

 امال عام, داوم نلح قايل. (وددركتلذ رضاك
 صحت
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 رركتسمرع ببس و ؟دمررنصلالا نماحلاراسعا لصادللو

 مارح نيو ثري لب نفمزدعلاو نيدو هتو
 بجلو ةةؤاضلانيمبلا نعناع شالاةيمشلا لاو ىئاوغا,
 ركذملا لالا ةداص فلحلان وبحب تبا ياريلا خيل
 ىرلا نإ ليصلاو نضل! ايم هع طتقس ٠هالانب ١ فب
 ريتوأخلدلل نع تدرب لاق ن اي منصق نيل يا هطقفنساو
 ة اربلاؤالك فيلا ل دومدإ تبجوواهبلنع

 هنيمي ياش ١5 ١١نكو هيزازب ىلإ فيلل نال لاملا نغ

 امصصخ هفلكسا عرض رروويبلا كر جرد كم
 ملسف نهربو مكتوا كاح دنع نا ةمزئتفلح لامن

 دق كالاقولامرا لو فسلة درد همه هلفألاو

 هج كرف احا نبا الطلاب تملا
 تيد الا نيمركذ نحاولا نعم ميشال كهانتلا

 ةضصووا نمت رئزم ىاناونازتملا يا اهلْتغلا

 دو هزال نهرب ن ل مكح عيبصرسرو خو زوا هشجوا

 تادبلاذا ةدارزلا هب لذادهربن اةملاب هاوعد
 اميمعوتبملاونظلايا امرئ افلتخاناوتاقالا ٠
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 ١ روصلاف اني فاوةدايزلا تاِشالالقد هيلا كو) | كينلا ناهربو نمل نضال الاول عيابلا ناعربد5
 ١ ب اواو لاق لك در ناذ ةدييبلا نهذ الفلا
 ١ نكيولاماخلاجزجالا يوعدب امن دحاو تعرب
 ١" كّمنلا نيميباربو راي نعؤيضشر اح هيد
 1 الاد تيبد نيعويب ناكر انهو راكالاب يدابلاهنال
 || ضد لنمو ريزجمونو ارصوا هضمها شم ناك ناب
 | ضان يسو مالا يتلا ىلع تشدد كيما
 ظ نلاقلاب خَضنالو|سيلطواام/دحا بلطب خيب
 ] أنيس. ليك جو رجا نعيش لدا, دحا غيشعن ل
 اهل انسب ةمباذ ة وااو نامي أّرللا ئلتنحا ادا ليلا هيغل ص ءاصاؤاضتملاب ضال كغ د همز
 .دووصقم لنيل نق تالتضالاو هكا نهد ادان#
 كرما لولا ذ تلا ئامنم التحام نيس نمنضيقولذ
  عيبللا فصو يانلتضلو امى فل اّحالد فز هناث
 هي ايلا رللق زاخو تاكهنا ىلع هتيزشا ها ىقك
 هيريدهلط فلاّالد عيابلا لوتملاف اطرعشلم

 فريك
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ال هنال ميسو نم ياسهؤالتماب ديتدو أ
 امم رع يق ىل أح

 ءاطزعدر منو لج ىنعدقفلا ماض لتنال نإإ ٠
١ ٠ 

 نين نانو لوملاو نعل نضع ضوؤةارضوا ٠ )

 اهلتخااذا فلاتعإو ناطلاذب ىذا اور فز لاقو

 ظ
 ظ

 ظ
 ظ

 ال امب همنا كلم نع هبحو حوا ةيسملا كالش عب

 عاب دي ركلتسا اطال ريشملا يلعب هيد

 مد د نافل يف اهدار نومي لاق ونع فلير

لف انو غل اول انهو كلها جنم ليف
 ضي اقمو

امهلا لم دري امهنم كيبل نال عاج ني
 فلل 

 هلا كاله دوب نمل وشنو ولت زحاول كف بدوا
انل اكون ان دطالاو كبار دام سَخللاقةئات

 «ند

دش قلاذغإل و جالس دمك ذز يفرتشملا
 مضتعب كله 

 كتنعاع,دحا تام يديمك ه كلم نعهضوزخوا

 لاكي نسق يفند لل امهعبَ دعب يرتشلا
 كيب ودابلا ئتمريذ الا هقول ا ننم

 2 يقلي انع نان اعني ا لصا تاهيل
 كتشملا يميل انشتسالا يل" عا شم ضرضو

 ل
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 ١١ لانميماز مذوب مدزل ميعل ةباتكل دب دتعفالو ظ
 . تانزاوتلاىا اتلتنا نآذ مال ادوجلالد هيلا مسيو فرعلا لوظلا لب ماسلا بقع هلاقا دعب
 ريد و ئتضوّصم حرقلاو عهسللا نملك ناكول'عيبلا ١ ١ داعو اننا ةيبإلو ةلاقالا دمي نعلاردق ُك
 بيل نول زامل هل اذالا مكتج هيلا هدر نأ ةىل اتءالا كحك هعيان لإ ىرمشملاه دريت و
 بني ايزراو مدزلا ريا شن شمع ناكأ ذا 5 ١ لل طا يهرب نو ناهيريلا ( انا نمل يضع هيستجوإرمملا سرق ناجوزلا يا اغلتحل ناد
 بد النار ايزارها ب ناك داو .ائاداهتلاّمك
 تالا شال كدا هيرو نكوااهتلامك
 للا, مببعر هاوتس ولل_ردأههلا ة اصزيتأك | ثياب مزج إد ها طغت اع ناو صاطلا
 زين نو انا داهربلا نعزي داو مصل لخ
 ع اوصسمو هميم نينو عيللا ضالئعرملا ةيعبسل 06

/ 
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 سو ا



 الشمرمم لع يادي دشنلاب مكاني ” املا
 ممم فل ادمل اب ةيمتل ارابتعا طوقسل اركح

 انبلانكول اهلوّمبو لفادإ هتلانن اكول هلوقب
 . ةيعدبو هيع د[ ئسوااصزسوت هيورتكاوا

 ةزاجالا لب نجا ةسماورجوملا ىاانلتمحاولو

 أملاك ةحفنبلا :اهيتسالا بو غلا سيفْقوا

 لدسنلا افلت حاول لجاتسبملا نبين اسوادارنو

 ظ رجوملل ةسيبلاذ انهرب ناو غرملا ئبرجوملاو

 ل وهل ادإل ىيدو ةرملا يف ماتسلاو ل ببلا ف

 افلتنعا ولو ةدايزلل ركتم هول حا

 ةمفلمازئضعبا اةأنئيتس !نم وكلا فاو

 فف لوملاد قابلا دهعلا وشو انتفاع ٠

 ةعأض ةعاسأهداقهنإل جاد رلل ينام
 تاو عيبلا فالذي شوكو زحلكف
 ىلاو -تتااجؤ لا فلتكن

 رؤملاو نير يفصو ا نيّبباىعوا نيكولم
 اال تب ىخالوا الا ءاذ ملموس ةيمذوا عماجي
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 ١" .ةنتقددارهزولو تيبلا ئناكامادهوه اتم ع | يشيلاملا ال ديلا قبعلا نالل كالا هنازنحاهدحال
 ١ 1301 هتيم وم, ريصامتو اصزم دحاولكتملوتملاذ
 هل لّوملاذزحالا قصي امورسو ا ضد ازعل نك
 | ةلصل وا لوهلا و ةزينو رود ص اطلا فداقد
 تتزاي ترا ايدل لومهلاو هني ياه دي يام وااغال ام
 بنينوهو مرهاط نيرا اهرهاظ ال اهب صتخام
 ةحدان ا نبال ارسم طقم هانأبإ ماجا جانو لا متسالا
 هشدراو نلتمنساو | دعا تنام نار تدي انو يحب ةشيبا مي نيكي نال عمزلا تيبلاع هينا
 كاقود ارم لكلا كلامدىماشلا لانواتّيدرولو ىلل هند كوب اذانصرل اصلا لكتتملا ياعم
 اكيي لوكا يىصبلا نسم لاق وه لونا كلبا لإ نع
 ئلو اود ةحّس نانا ج دعو ةعبسملا جد
 ١  توواتاىمواانودامولو أولم أسم نجا
 ةرالا تفتعا فلل ديالو يوما نيبتال تول نيللى ةاردل جرم لون ادراك ويت شما

 وا ظ

 ةةاسسسساا

 ميس سسبئيييشسسسساللا 3-35

 : مي ص يي ب سب

 سس يييِيِي ل سسييُيُيُي هيي يييس سس يس ب بتيط

 م يسم ا



 ملجم كيبلائئاث ابشن ثراتخحاوة سرللدا ةّساوئلوا
 وسو انمضراتنخ نا لص ةلعبامد جرا وو قدهلا ٠

شمعم ىأبئلط هنئورع فالظلا هاننصواه رع
 ت

 تدراصاو بال عب هتشرولو جوزلا لكشملاف ةدعلا
 تالطلا ف جدزلا لكشملا نا انركذ الو اهل ديال ةيسنبا

 اهل لكشملا ةرهلا ف د تاسولاهاهثدزاولا انكذ ٠

 رساتسلاورجوملا تلتحاولو اندر ا ليا بن اّولطم ف هناك

 راطعد اك ا ضلتخاولو هن بي باش نم هيلعامإلا
 اعمار ف ضد تيزاطملا تالاو ضكاسإلاتالا ف
 عسا هما وامزم لكك يصد ال لن الب اسرتي يو
 (نلنع هسراص ةجاحلاورمتنلاب توروم صر

 ىرعإحر هاعد أذ كرارب كل وة مب هقتعرعو
 راسب ضورعملل ىنؤرإرلا يِماصهاعوا ىرانسلاب
 لومي هفيطت هقنعليعو لجر ل زغم قب نس انكانكو
 دل ايصانش فلولا و ل هقنعملع فاي ْنلا



 ١١ فتزوي امن ديمو امزيامو ةنييفسلا دحاو لكيداذ
 ٠.فقشرلاذ مالم هنأب ترهدزحالاو قدرا عبس
 ١ مالعوزا ضرن نمل ةديفسلاو هوىيبن تود كذلا

 ١ بزيزعاو كصزحاو يارا هنووفو رعاظلابالمم
 ١ ان لاذ وللا نيب يزد اهنوغ دي ملكوت انه ديع لحاف
 للككا لغالا بكار زحاو ملل ارااعت دوه عر داما ْئس الو

 اكييلع ئئسال ناو ىسيجا ديانهلاوهل اهيلكت يكارلا أتم
 : - فوراكألا ةزازنخ جه مائو يعلو / ىتعملا نالزع سياّدلا كابلات هيكرومام بكوللذ

 ظ نورا نم ذا ضخ هوكي نم ودا. كو دلا خئد
 ١ناوعو ١ ناكل تنم يدملا ىسش انه ىراقذ لاذ
 ديا هئنهر زا هزبرجاد ا هينراعاواهشيعدوأ
 دىمشلا لاو هككاحال ةمياز نيعلاورثذاميلع هلع نهرو بباذهلا نم هنم هب هنعو ا بيانا
 د اورو هدييجوي وا هيو هىسأي هي فد
 ىقليزلا نركذ تنحل ههجوبالا هخرعيال وهذ ايدل تيرميال ل حولا تمي ههيجوب هتنئرعم
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 ةدزازملا نع يسروملا ةهالعلا طنحنع ةيلالتس شما و 4

 تعد طومملد ىارد ادرج لوم ىلع ةميالا لي وشن نا
 تسيإ إ وه نيد نال قلطملا كارلا يدملاةموضخ ٠

 ليحلاب بيلا ود فرعنا! تسوبوبالاءرو ةموضحبب

 رانزجملا قمماتنحاو قيل ننحؤي هيو هك دال ظ

 لتاونا اهتم نإل يبوعرلا باتك ةسنح هذهو

 اهر ىص نالوا درسرلا ف طس امارلع ةن
 اذازظد هندو تلق عززعو ييعرسم
 أهنم ئنكساوا هلظضحب هبحاص قلك لاول كلذك
 ”ديحوف هنع هتعزؤئن وا هنم هدّقرسول بياذلا بز
 رش رحإ ىصلاذ هب زازب د عراززم يدي ف ضو ارب
 ثم ايحالاب ةعرازملا هيزازبلا فحل نكك تسل

 ةتدررحرضو نمل يع دازي الف لاق ةصددولاو .
 ةعدوا دوبعلالاةواانكاه ن اكتناو قلل عرش ن 5

 لاق نداك ةموصخس بيلا اود فاوا هفرغدال نم

 مدير ابي اذ |نم.هتبهاواهتسرسشس ١ بملااوذ ٠
 ٠ تاب لعتلاهيلعيعداىلب ىلطملا كاملا تعبت .



 0 ع اديبو ىمقرس لاقوا يحهتعبصع عد( لاك
 ١ صتخالخ ئحهتئرس لا هن ات هيلعرتسلا لوعنملا

 ١ هسعدواةفدلا جديلاءذ لاو ةيزازيال عدلا مصل
 ١ بق لاقأتلقا لمكان مف دس ال هيلع جسد نال
 | هن فلج لات مقلم هنا كدا نابع
 وم هكرْس نال نم نهروا يق بتعهىي دو هنا
 ' ةكلاتباغ ىلا نهربولدركذام ع تاهربلا

 مديمرقا قبل هي كجواممنءامججىلفالا ٠
 ” نال ف نم هتبرءُس ا ىدملا لات ناو هيزدازم عذرا
 ١ تعللذ نالذ هشعدوا بيلاوذ لاق و بب ائلا
 تعد ةنيبال عئردنت مل هاركويولذ + تغب يا
 كلل لسانا يرض اومل نهربي م نام ةموصنلا
 نمربو هنصبس قلكو و هتيبوشا لاق اذاالا بياغلا

 انكم نوكياللل سل تلابرعؤو مل الرشنلا نيه دسولو
 ١ در دلاراصتت ةبيغقو ماب بيات يلع
 اة ان]ذ قانا نيم ذلا يوعد لعاهرنعو

 ود



لع نمتببو بيلا نال هنم بصنع هنا داولو, ْ
 ظ هي

 تعف دنا ءنعهعددابياقلا نه ناديلاوذ عزو أ

 بصغلا يوعد ناكم ناكولو لحرلادلإ نإ ديلان ياو

لاكاذ وارد ايلا هذ عزب هكِدّسال ةئرس ىوعد ظ
 بياذ

 فيئالجنرفلا ةيبابهولاعش كى هيذازبااتعيسا
 هنمةراجإلا يدي لكذ بزل كلوأأل ات مداول 1

 نكي ىل

 ارش وا نهر جتدملالو ميهصلا لعل والا |ىضنح كاشلا

 يل هيلع جتدلالاة هور لكلا منخل يزتشلاما

 بفيلم يقدرلا يكزعص أذا سلما لا بع هفد
 ىدملا فيلم هادررد تاتا ىلع ءاريالا قدم

 تنمهرإت هتمااغند لو هيزازبلا نك همايو معلا لع

 يلوملا رضي مام شعلا ال وف ىلإ تم عتعا هنا
 هج عيت نيلججرلا يوعو بسم اب كلما

 هجم كارما يبس ركذي ول يا قلطم كام ذب جراح

 هذ ضسويوبلاقو طقذ مبدا تو ناو ىلا ىذ

 اذه ةاوعد و ل اةولاعف هترْمو قحا تّوولا
 ٠ حل بيجلا

س نإ ديلاوذ لاقوررشيتنم تع باغ
 يطعم ةن



 ! ديجي ملق كلماإ هه خيرات هركذ امانال كلمأ

 ١ ل اؤو جراد ةشيبب ينتفع نيفاطلا نم يتلا
 ١ تو داغالا ةلاخولو جروملا كعب تسول
 ايا نكران تنعوا هذال هإ ىتجد يصعد اذا
 | كتلاصمر انح نمجربولَو تنصل عدو ىلوصفلا

 هب. ىف ةتنيمولو ةيدحول ما منوتنل اطتغس جاكم هرتلد ئيانهرب نا نافل هن نقم نوت لج
 دئحلاو موز تاودج تاني درمملا تضد لعد اضن
 ةصدولتولا قهساّتمواتصمح تسلا تلت تردوودد

 كسلا ذاضرا ناذانخر يرانا نجاه هتمرك مل غد كي لو هتبز[نمدي نكت ماذا هتق صل يد
 - ىدلو هتف دص نمل يبالغ نها اضراوفق اهب ىحا
 زاسلعا ينمي لات نعرما معو تلق هيدازب بلا
 ثن ثوان طمس ازهلوع هنن نسوا وعلاج لا
 نعرولو هإ ىمدرحالا نهرب ناو هلام د ةججال نم
 1 هنورد هزهووطا :مرادلا عم هداعربلا نال عبس تينا اذار هإ كيت ل رزحالا نهرب م زفت داصمدعإ
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 اذاالا هحامتر هظبي ئ ذ ىلع مد اذ كاهرب قمتد دا أ

 نابل ببساركو نا ناو وكلا هج نايا ةئوبس تب ظ

 فصتنب هفصد ك5 دي يذ ا

 هيلعةقفصلاٍقنرغلريخاغا سوا اشم نا نمملا

 لكمال ذخإ ملام يام يباع, دحا كؤتاناو
 هلرش ايعداامياوهو وإذ هإبقولذأضّملابهخا ضال

 زحل نسم نإ درمضأضر انا أضرات قداس
 جاوا أنجسوت مل نابي ناسف يذإ وهو جرس هيلا

 تكون تضو:عناوهداغهاات تيتا طولا

 دقيداتت وم ناواّمصل ديال هد١لاط و طقفاس ملا

 قايد, ةبهزه قمارشلاب هفصس مغصي | نإم
 هاو جز اولغ اخيربوتول ناانهو صش عمولو نهرو

 هامل تّجزاولو هتدول ققحل ىبسال اذ كلها

 حسم كرما ضلاتنحاولع لوا ةضيرإ لمت 0

 : اتلتحاو امانا ال امتع انهر

 0 اىومدتيي
 مد هلا ةبهيراطلا || ترادملا خوستملا لتيط ما



 1 فدصنب يف ععزتو فصلت وسر) هش
 ظ 00

 1 تائايرات وتس اواخر اءاانقزتبوي ماذا
 | املا, دو قحا ن اكأه دحازعرأت قبسا

 ١ ةّقاداضصو !نهروا ةبه نم قحا ملهتملا نإل
 3 رميا نش هررحاركرجملا عاهتللا نمدارملاو هيدامع
 ظ ا 0اوشلا وتس مهن وساحل طلذم
 ظ م ْمالاو دحاو لصر نه ةمالا ث
 ضيم وم نهرو ريدتدزضالا ةحوكتسيإ
 ابدول هانا 2ةعساه هن. ضوعالب ةبه نب حا
 كوع ههججوبؤل ةيبلاو ءارمدا جيس : اهيبال قحا قاف
 نحر ئي ملام ايوتساامهوم نيلارانهرلا نع
 ا كلما ناجر اخ نبعرب نا يقبسا دعا و
 نهرب اري ىد ربع دجلاو نغ روج اس ىا جيروم
 جز حم كلامي ذو خنوم كنه ع جداخ
 ظ يدش لوا قالو قا قال و مدا
 ِ | ووجدوا هبا 0 نوهمم

 ا

 22 تفدتنتلا



 ايوساطت »اهدا تكد و ارنا صر لجر نم ]
 ديال م قحا تدولاهنف دخلا ناب يا يل اددشنا ٠

 نكي ملا هعذإب كلم سّيمياه مدون ييلكذ نم
 هيب زازب نالوتنم عيساو سشولو عئابلا دي قعيبملا

 ارةلالعديل امذو كلما ىلع مداخن مهرب ناذ ظ

 تنل كرر كبل ا كلم يبس: يغات ميزو هيلا
 بلحو نطق لزنعو داميإل سنك ه انعم ئئامو
 مرر دهمان دنعولواهوكو توصرجو نيإ

 - ماهل كدااذاإلا عاما جرا نم قحا ديلاو دف
 كت اميوحمو ةراجإواةميدووا برمته ةدهيلع
 سلو سمو ؛انيكرركتب برس ناكرارددةياو م
 مراذلل نو ةحل هال يع كش اوا عونك ورب ءرز هز
 تيب جإتنملإاشين دمج هنعانل عام اوبلصالا هال
 جالا وا يالا يدذوا نيمحر اذا نم لك نشر
 امقس تّدوالب حلالا نمارشلا ىلع يضيعسييلا ذو
 دمحن لاقو هؤه ندي ّىب هياعدلا لانا كلرنو
 هتسرارق الرضاع هنوالا اتق مرا ل يضتي



 7 دره اماتساانزاساْصِتَ اسم اولو هل كلملاب
 ١ ضل ذافد ومزتملا د دع ة دايز عمال
 ١ اناه لع عزت هترتكيإلا ليي دل قوطبان دنع
 ١ هيهات نييعرلل دخل ماا ىلق هإىقد [صإلا
 . ةدايزبوخشالا نكوواوسامْف ةعيرازنإاو
 ةيلدعالا دحإل ذا ةلادعلا لصارست ملا نال ةزا نعل
 ابهربف املك حا مهس اعز ىدارخا نس راد
 ةمعزانما يعن طنط قا نوابعجت لعاللف
 | ةعذ انمال ليلاءجتدل إس ضصنلا ناوقو
 ١ يضئ رخالا ضضللا ئامتعز اثلع تدتتسا ىئ

 لوغلا قدرظلياخنا قابلاو هب ثلذلاالاقو
 تيدا نم ةلئسملاذافضوالكةلثيسملا قذال
 ةمددا ةرسملاا تاودا نا ىلعاو هّتالث لل لوقند
 تاريم نامتوهو اًءعامجا لوعلا د ابد مستلام

 | ةياوسوةللسرم اردو ةاياحد ةيصوو نويدو

 | ئهواءاما ةعزادمل قرب هقتعرت ةيانجو
 هلدخع ةعزانلا ينو نياوضملا ةاايسم

 0 وثلاو



 باعكإا ةإث سمعنا مس ثاليوبمو|هرنعلوفلاو

 حال د هشسيعإ دبجنو ا هلام لهرل ىصوااذاو

 اثرنعت عز انللو كشعل لوعلا نه لجدأو كإ د طضش

 كيف هناي نيعلاو بلي نلا هطسب اكرم وهو
 ةماغ يل تبجو قم ةمشقلا نا عرش عي ]صال ورا

 اعلحإل واائم وا ةفيلوفذ فيا“ همدوا نيع

 فٍِماهدنعو عز | نزت لكلا ٍشرعالا مايعباشس
 ةعد انؤالاو ةيلوكد عويشلاعاوماتشا

 . تياشدي يزاملدبإ نيرا اولد ظفعملف
 فولو عبازج هذال, تضدوانمقلاب اة ضي ٠

 رحاو [نوضنرخاو ا هلاكرم دحا يب ىداز هننالثبب

 اهرتعوردعُر انمملاب ,هرثع تيتو اونهربو اهيل

 عا لغاتهردولو كاكا قابايسو وعلا

 اطيراو ا هرضوااهدحاوا امي ف ةيباذ

 . هذ ايش ةععرات انالتم فاو خالق

 ديلا ينل اهب ىمع اهروب كولذرهاظلا
 ملا ناو ثلاثادب ياو امها ناامرو

3 10 



 يتناك نااملف لكشاوا لاخي امرشا
 ١ هداني ناذ نرجو اان كو امينا
 ةةوام ىلعا انهو. تلق صإلاوه هئاربب يغش
 قيحمهررب صِش”ن قلتاددر لاو خكلاذ

 ١" يضالاو بز نم هيصخلا طعتسجيت اهلا نما

 ريض دخبراهزإلاادوتسا هنم ةي دولا ع
 ةداشلا عمزا يالا كاس وإن رارحارس ان |ٌيصغع
 ةقيستما نفذ لشتفلاو صاتضتل اه دودعلاو
 ءابشاالا ةلابعو لة هلاو ةذعس نيو فنصملا
 | دالا ل3 عوه كك داولن دهنيحوةيرقاو
 اهصةلارفعا5 لاَ وركن اذ عرب عن هئداإل ما حا
 ١ بولا نساللاىلصالابهك تل  لوسلاذ
 | كاملا نموخا نكاولإو ىكلا نا نموا
 ١ اهعارذو هفيدر نم جرسلا ى نمحو ماىللا
 ن2 اهيا نر ضيغكهنال اهب عموك قلع نم

 يسن يمارس هب قا عتل رطعاسبل
 "| رخل ةموؤعو بون ةعم نك جس ييلانو

 سره



ْ 

 ا

< 
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 بوتب تسلاال ةحوشل اغلا هتبط يا هنبده
 يضلل ت يحد ياعز اهنثراد ىنشل اج الذب
 همما ماعاتهداهرجغ دي ارا لامتخال امر
 هعو زج نملاطب (/ىيعاره صنع دي ف سيئ

 لغات نإ عسر لايمراهبناصسواهيلع ١
 بش نمولورمحالا تنانيبل نو هتناتبا طا ضما ٠
 . هيسلال دا ىزحالا ئةبكرمة بشن نوكت نام ٠
 نذئيح هذال كإ نب سنو اعما ديس امندايلع ٠

 بّسنواةقذالم(أاضاهإ نلالا عه مذ
 هدزولا فوضوي قبطو ببمّمايوإرهوالاضداو ٠

 محاولا! عزجلا بحاصلب يوزرهلاءسحاص ب“
 ضالاد عمزم ا هدحالول و هند اهتم قولا
 ليقود ةدحولا ضحزحاللاولاشدالا ينلق كاملا ١

 سنعو قوعلا كهماو تلم عوزجملا نإ
 0 تيعطو ؟5تبج فرب ةدالطملا ىحاسإو
 "ا اجو عب ورتغخو جسسالو ارباب طسالف



 نه تسدوذو ك2
 تمسح ئان توسان ةرشك تود ابي داد
 ىالج جرلولاك خر بغ فد اص رشي ىف افيتحاس
 7 ضرالاب رديه هناك هنواعز اس اذا بلا
 ١ ًاصزم كدي لعناجر نإ ياا تهرب أر روس رمل
 ١ هرلع هيو توصشسكامع فش يمت ضاع
 | تالباهنو فزَه ناكؤا هديا ديال ع يا
 كال يدا هور دوحول نيد ينتم نبدا نبل
 ناك نعل انه نا دوت شو لاخلا ف
 | لاس ةلاتيب هي ثامر ئيتباماوإ لب
 لقحىا هسه نعربهن ىبعر رد ليزا ا دعوت
 ١ هنهرسو هلال 1و ف نحانا لاق لهنام
 ديلا ىذزمفل كلذ ببعانا لاق ناف هلابلاك
 . مةعب هزل عسال نكديلا يذل هيوم
 تاهربلا عموهش ةيرل عداد ريكىلذ نب

 ودول يوعد ينقع اشنلا ادا ر رهف
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 كليزي تولعلا للصا توك ناوحو ددابسا ٌءوعد

 ٍيىتع ١لوالاىهف لة عوض و رن رك ةوعدو يكدملا

 قعدراصتاوقولعلا تدولاطدادتساو هتمبسلا
 متسزج إال تل و يعيبه رطتيسو ل اهلل عسر
 هتيم سس تبت هابل دا عد تايد تجوال
 ىلع بشلا ىبمو لم هفولعلاذا_فعسا
 تبتسا تعصاّدإو ضتاتنلا هند قعض اغنلا
 نكلو طلاذ رددوعيبلا وضنيو دل ورعا تءاصمق

 هيدا مه ممش تيث.ةابث عرش اةاعدانا
 هذا لع |ه.|نضو عرارضاب ادريهاو هكلمدومول
 ةفعماع اول واهارمشس ا اهل ويساروإ انيك

 ربرتع بوعد نال دهن ءاونابلا:اعداوم يا

 تن انادرماكيوداناكف دالتساعدآبلاو
 بقالب مالا تتوج نوب إعداول عاملا نم
 -اسي عيابلا ءاتابو لصإل/تفاوضل دولا كيوم
 ا أمورا لك اكدشملادرسبلو هماتوغا



 0411 1 سوك

 مالكيرتشملا نات ياامّرف أ غارب هحيصخ
 ا قانسعال اكتئعبادتل اى كحلي أكن ىلا داود
 ١ ًاقاطلا هدصحد ربو كلاطدالا المحال أضلا هنإل

 ١ م جامل انصح نإ و عريعو قيم
 درملاو ناتسؤلا افاكءاحإلا بهم وم

 ا فالح لعايادملا نعؤملاو ررمرلا يش هلتفغدو
 ا تاق تهاوللا َقمانيعو طوسملا نع قالا قأه

 | هيلغو هنم تبن اهيوموا انعتع دهن هاعدا
 ' ١ انرصحردا] لوو هتصح درب انيقسأو نملا ذر

 1 ةرلووبو فولو ىذا تانقدال اب تاشسعالا
 ١" هيبلا تووزمنيلوخنج تلال ةسوكذلا ةمالا
 1 «تود نصب يمس! تل ريشا هفدصو

 9 دادس كول نمل ريع لد اند
 1 الا تيب أامتف ترد وول نب جالصلالع مم

 ظ 6-5 لوالاك هك هق دص ناتكوو
 ١ اًعزاشولو َىيلمالالاو هعس لص تولعلا
 ظ دمع »إ ة درسا نكوأف انتا كن ملا لوتلاذ

 مح



 مسجلا جرشو هيلالسرشس ثلاشلل ا دانح كلاشللا

 نورلاهدحا نسرلو يشل نع تداووهيع# ٠

 تت لوالا جياسلا يدا منزتكال ضالاودبش اهتسس

 اعداد عدتع لو حوض غاي رمش يب دشالب مربش

 / كقولعلا نوكأ هين تبث هيدشم ويس دعب
 انكدضتعنلا ضع عسلانإله.د.ب در و هكنم

 . اهتهرواضإلابّتباكوا همه وا بإولا تناك كبها

هبي تشين اهدا َس اههونوااهوحاقأ
 درب و

 هسا ءايرمانكقاشعإلا تالثع مان رشا هنق

 هفتعأب ند عايل وواهلغ يع دول را ضينموملا |

 طم اميينب تيثازتملا ىلا عياملي عدا خاكرتخللا ٠
 لصالا ةيرعيصو هتيم مان كيش قتنع ١

 ياتماهاز ناو يحكم ئاتلعامتدإل ٠
 .هزصتقتو ري ةوغ دا هبال هس عال متل
 4 صب ناةووكد طاساةانجو لات .: فنيملاهب مزجو معو

 89 اياداوعد متدداذ خالف نبع يبا هذا هنابلا

 ١ ممواهصم ويصل برغل اق هل مي هدانا او



 | نكي ئباوهالاق مقبلا دز نباوح قييعهربع 0
 | اثيوو هنو دنز تاج للصو ناو انبا هنببا
 | نوبصل كاقولا ناو هبي نكت دعب هقدصول | ىحهتوش لج نمل لمجال بشلا نال اه
 هتحال هه موب خيم سا لاق مئيعداول انه
 | «آلصاذا انهو لالي شلا هاذا ارك رشح لس | ه«يقزاك يداولا ةمايع يوبسال واس اثهب ١ داضالالل ةجاهالذ ىلا ضتتيال ةبجر لصالا دعب
 ا قرم نيبالاداعا ذا الا,الق هند ناسا نبال
 هرلع هرم در الا ىلا وكت اول و بنال ارارعاابل
 | هتراودسا لوول عرفهم ءريفلا لعرارتا . هننال لضالو موا هنإبراتالا اماد ليتم نعال
 ١.١ ١ ض ثرالا ةهجؤيبو هثراو هنا قدا“
 ١ غانا هنا نهربولو رولا ىسازكزب لا عوج ١ زعل كروت داون روم بشل ك وفم كنناا
 نخل همغ الو هرااب بضل تيوشل للبت هنا

 ها: ئصوعوا نويدسو ا كيا دوا ثراووه صم
 ود :



 ابد نفموهو لوالدي بلل ضحاو 1
 معضخي ىصاقلا نع ةنبسلاب هب تاشا هزثدال و ا

 ترلإ درعا هبنماولذ هيبا نعاثز ا ىيداولو لخرلا كا: 00

 لجان ارح ؛اضول د يح بالليغانمت نوكيالو هلا

 نيالا تركت ولو نيالا يعومري هقادلاو خقلنلانم ٠ ظ
 يقاخيمبال 2 هثراو كلذاو كيبا تدوم عزهرب ظ

 ماب تام هلداو ندلذ نبا هنداب معلا يع هفيلتع
 تبا ىصفلا همابجؤهماّعو كذب هنيبلإ ثدالا
 2+ يجنملا تاكو نير شولاووناسلا اصنملا نتا

 لئاّقو يديعوه مالا لاشك جلد
 ةييرحلا ولنا طائل ةيارجوبف ضباوه تاكا
 تمار اركلا نبا مدخن كلال ام مولسبال ا والاخ
 ةأرعو «دلسالارار كحك نال بس نوكي
 ابوه. ىجما ةازعا جوزب لاق لهن يلف ةضتنلا

 وبه عري نم بار وه تاق وا نيزع نم عقبا ظ

 ا 0 نا ايمن
 الاورويهسويتولالل نطو



 0 00070 3 ا

 (| ةماشرلوولو أمزم هنا هني اهغ] طوأسمسيا مايد نال 2
 ١ ةوضلوزدلولا ةيؤايالا ير تقشس اذ اضارتشلا
 ١" ةاماظن نيرو زعم اوروزوح هنال صمم عنملاةويهنالا

 ١ انلذ تعش يت هنمدلتند ءاكوا تيميدلا م وعم
 ١ يعن اكةيبسازل بيس بكب مول كمل نو لاق
 ١١ بيوهسا غدإتنلضة دانا اهامعدزتولاك
 1 شواذ ةموضملا لبق لولا تام ناذ هدلد ةنمذ مع

 ؛ ١ هقجا لصالارحينال هل هتحراو نضاكونملا مرمل هيب
 . | هتييد م الا ضد هريغو ا هوبإ هس نأ ف هفجريذ
 2١ ايحةائواى تعمل هتمق بالا ءيعهشمترمدف
 ١ لا ضد ناو هيلع وشمالا هش نمتمي مولد
 ١ تبول ةفهلإب ياني عنو قيسومضم همزل
 | انلوابميابزيةكاهامول و "هش عجري نك
 ١ فشلا هحري انا نك ندلاذراا يؤ شمملا اهدا ووتساول
 ٠ بهاولا امك طضضو نعلا» لالا جاما ىلع لدالا
 ١ ةعوزلا قتحسملا هتمنخا يذلا اهرمجن ال اهرعد
 ' فام إلَم ةجحارملا ىباب رضا رمكروضاتس ءاضعيتساب
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 ظ ظ

 ىو اضعلا تأ ةرتعتمف ساهبلا ضان لنا سموم

 اتمنملا هضوم ضئأدنللا عرش دورارتإلا

زعع يوعرلا عمشا/ ىضع ا
 اج بهواذإالا تيه 

يلع عمتساهب|ذ هاوس ثيبتجهل لام ظ
 نبا ذ هنوكن ه

هلع ةمراكاإلا هيلع عررلا زوال
 وعديقالا قيمإب 

 ,,د 1 يتعولا قو دزلا نم نكئتند قهريرا بيعلا

 وسد تدلذ تالا ناهيربلا عم ثييلقمال نيرا, ملع

ا يوعدو عيب قاةةيسإر ثم لع نيد ٠
 داضالا قن

 بسس

اع ةيانصوو هل اكو عبرا يالا ةسيبلا عما
 -..هن

يوعدورءشس نه نبع تأسيس اف تيمع حيد
 اهل ال 

انلا سأل اذا تسنلالا لومي قسط لم
 اهم

 لوبج نهر قو نذو كيوتسو مب ىضو
 يوعز

قلجال عدوم ةنأينحو بصتعو ور
 . كىدملا

 معه ايكوعد يو ل يسم جالا يلع عرلا فلسا

 قد تق ابشن انإتطِح بحي ةبسنزغيفو لاو
وةنام وب ةمتد تدك هن بيوصعملا لاقؤلام

 لاق

 انيمي! قرصةنامؤلّسالاهيككورردا مل يصاقلا ٠



 ١ سعرا فوو ةثيام هتمت نااضياهنميوضتملا
 أ ماجه دما حبلو هتسمقو ا ءززجا نيب بصاغلا

 | قراند ايشو تن اذادهشلاذلا تال | نإ ئه قرضلا ةيلول برداوعر مو ارساء
 ظ لع عزمت رارالاايعنوعد نوكي هلفد ناكول نال
 ظ راضالومو ل بالا هجيولا ف لاق تيدر انساك
 | ىزااكمروا قمورتفلا كوام لاسم هر رش زر“
 نامت مة لعرب هكاس خللا لاهو عل همزأب
 دوب مروا معامل فن ناكولو هتف يلع ذائنم
 ىتعوذ ىديع ب ررماهايشالا قد كلل
 - الهانم يراد يمت جوا نقلا: هع اك هيلع

 الو هرب هإإعزجاومأضفو تيراص اهّيرووا 1١
 جم ف نوب تيفال ارزلا ران دل تنور هنركس فاتعم فال دارقا
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 مصوزلاب ا اواعاشمهراد هصتنورماسللو ١
 هيلع هاوعر ومش الو كاملا ناكول و دوب رعزم
 ابد ثاإتيوإ د ارقالا ىلعأتب نيعم كيوت هإ ٌصاهنمأب

 ادد اكرئاوا ىح بزل لمح ابحا هنإل ين َ

 .هلبسول تن كلما ابسس نسينا رمال تالا لجبل
 لاالا هيزازب ههوال اوه ةبهانسا ناك انصرب

 يللوموا هن ام 2م وه هاوعدو لوي
 لدمج مل نال عأهها ومتنف هب تا١نكه دا نكهيلع
 تحلي لهراطال ايل, اموعتلا يت إأ
 تعد اهازف املا ىلع لب راروالا ىلع فلجال هناكوتنلا
 كانا هجوللاو ةماعلا هتعومشف وذ نإ ئراذإلا
 ناكولو هنال لبق م ةرإرقا هلزتمملا در مول اناوهو

 داعاولو درلاب فرب هلو كوتملامداماو مصئارابحا ٠
 ركتاول يرطارإتاهنال هسزل هق بضع مزافاتلا
 لاق ةنيبب هيلع اتش الو ضلال اشم مرارا
 ضاع هير لإ عا يعاو اهيل ىّبد هبيشس الو عيدبلا
 دياز طر ضي الزالابهب تب خلا اراد يدلي



 ١ انيكماهرا باولو هلرتللا كم الذ ةككروتسملل
 سوك رزداك قماّكياوّروا نا مت ثنا هعووبعموا ْ  يصوا دييغو 'فياط ناظمي تلكم رميا
 2 تدون نمو ىراثو هقتعدعشالا دوت دج

 مع لوبيا نادم قي هركألا سو ناركتملا يجند ظ

ييس نيباداالاضدال هل وللا ةل اهبج نال
 1 ةا|ّطو زا 

 عصاير ء يدل ة ل اهجل نمد نلاان دحا
 هذ ملال اهيحرما نأ ميعيت عربشبو هند نيد
 دمج: ليغ نع انا نمد حاولك تشحن
 ل اهجل ادايبلا لعرب جاو روض نإ يع نينه
 اخت راصتناب نوكأ برا يلو مج ىتدللا

 3 ,اهحأم ناين همزا د هدار رع هنيس

 هى ةيتوال اهبال يوب سسلفك رند ين قحو
 وجر هنرال رجوهمو ةتيم ءرلجو هطنحة يك
 ٠١ نكتمملاهن ال ه فاح وم رتملا لوضلاو مصمالف
 فق دصيالو ةنيببالو هنسزتلا هارسللا جداا

 لقا 00



 ب اضن ياباصنلا نمد لام مر دنعزقا
 باسم هارتتعدرشملا نا نغم د ابننا عيمالا يي ةأكزلا
 بيسصهزلا نم نيبو علعم لامن عد ةئمرملا
 اصلا يرو نمو < ثج نمد وي ماصد يلدا هند لنا نميز ىغعو سن نمو ةضعلاوا 1

 لاوهؤ بص ةث الز نمو ةاكرلا كاسوتعت هم
 صا هيماتررعا ةاكذلا لاهرينن منوولو الشع
 باِشواجش اندوا مارد نيو هنالث مارد كد

 انيهر دا نكو عجا مسايا اهزنإل عت عرسك ظ
 هيدأم هما هنضغحول د د معملا ىلع معد
 داتوم ان زولارتعملاو دظع مجد دا ص سد شن
 ١نكورشعمحا 0 نك قلنن ةمنالا

 انورعو نحاو اولاد مرظن نال ادرتسعيو نحنا ١ نكد ْ
 ىلع ١2 ا راظبأل لا شعب حا و تامالب ثلتوتو ٠

 واوا همر ناو نوب ندزخاو ةماق ابومونا هلأ
 درز سرسولو الا عشع مير ىولو فلاضز

 ظرتعي !زكهو تلا فلا بز, هييس ولو كلا نام



 . ىلعتال تيس رإرئاونو لين هاد عدل لاقولو ابا
و نا ىدصو|بل اه نامنملإ يلتهم باجيالا

 : اسم

 | ل ليضعناراز اه همجي هنإل ةعيدووه هب

 كياجد موا ايدنع توكس ب عتق قدصي

 فرعلا» نع تنامال انرارقا قاف دنصو ا يسكما

موا قام نمدإ وا هإدككمااموا يلام عيجج
 ظ ارد ن

 يشل قدا ىلا يب رهعولو دال ةبنه ىبؤاْن
  .ميلتل انه ةمملا ةىصل دب ةلذ دكرشل ابارارتا ناك
هيهرملا فاضا اه هندالصال ع راردال ا تالذع

 

 ظ ةفانصا هبال يبي أحدريالو ةبه ناك هكلم ل

 قلقها زكأهدودحّيلا ضرالاالو كلمإل ةين
' 

 ' هد ئهنال هنصبعي ل ناوةبههنافثالف

 | هضم طش همشللا لمع ام ةيوكي ناإلا ٠
 ' ليلدب اسمن ةفانمالا / تن ؟ءاظ فم

 تم نكل هفنولولاو نيعمزحال سوا ضنصملا لود
 ١

توك لنم هكلم هدا سانلا نجرسكل تاعملا
 ١ 

 ' ١ طيارشس ينم اريد لانا يبن يل لارإلا
 ' مدل



 وااو كلكم ا هي يلبجاوا هيي ناواةبدنا || .داشم مهد ضل كيم لاق هع نكبلقلا
 اهيحرس ئطعاوا هزه يد اد جرساو ا نه راب .صصخو ا معزه ىراد باد ندي اما اذه يدبع وي يزد نطعا لاو يح تعلطس اناا نامي نم سس عولذ م ىاوجل اكاد نهود كا تغلب لالا هسزلب هلل انتبا:لجج اصل تبصتوا !تردلال ”تمإلا رص امواباوج عج يتباال - ايدوجوصامالانال او اديس | الط تاكت روك ىلا «ذارضدا ميدل ارانب ا توكيل كندا كالو ا كرعوا كلاوس دحا نم تصر موا بساننازكو هابل زنا لثم_ يم الب د قدصج# ازال داولاما خب «زلي ل نان دوما هدب ناين از ازمرتسالا بس ليع نكي م١ انهو أباح نيم هداز يزع با ذاب ناهي اريزصلا عمدا ؟ يربي راو وني اد ضربت ز لع هياتم ىلا هب حدو يع هي تق دضد واهني م لال



 الكا بيعلإب هتسارإو ناك مشن لاتغدادمامملوا

ا كلم نبا لاه ياك ةبارلاو
 تل امان ىل

لا منلاق ناد اهدا نازضاونؤ يلب
 تال ماس

علا تب ةكدلعأ فلا لعل جرإتالا
 اقجلزؤإ نك ةسر

 تاجا بنما مايزشس لابن ىلا
وني قلائل نكس ولاتوجد تملا هبناوحيعنو

 ن

ا ماهنو سوة الطو عوتعو لاعذاوب
 ناج

ا تعشأو ك4 ةالذب ةزلدمو
 نيضكرف لس

سس )و نينصل موه ةماشنتاو ناك ثاماو
 تراب ا

ذل مدا ىف مالامهاو ثدرعلا ةدياؤرم
 - ظكه

هازيوهابشالا ةءاشن ثدلثبراشساو
 ةراملا 

وظيدلو !اذالف مرزهسني ل هنا
 ل نالوا عس

واب رفع هي ذاع ثنجراشماو هيلع
 ناشنا ن

يرورتماناو ظل ميس يدلل عيال
 لهجوم ن

اش يرلا هزل هائله هلرتلا راو
 . قتال نشعو ل

و دنعت مرارةأكهميمب زأجؤم
 هنا لحفل هاف عز

ماجلو ليج قرّسيالف هنن مرجاتسسا
 هنا ر
 وعد



 تال امزم هإ شعإ !تا جس تئنيحوو ة جالب يوغد
 يدلل مذ هج ة د نكت دونم | ميال ضاولاع
 ضاع لجاللو عود دوسلا نال طر هيجل اس هنعزلي
 رك لاو عفلا يتمم لوتيي واول ب ةتمئشمل

 اخ.ولب لجولياةذ انك باتت لجلك هل لولا
 بوكو ايلا كلل اب راو ةضنت هالمنام هلم
 لد سالو اسال هايتس نكد فارح
 لاو تانرتمدإلاب ةزاعالاو ب ةفيدولا لوبد
 _ ايذ كيرف ثان لك فليم نيود داس
 داص وامل اكو مرتو هيشنلةاوعر عيت ديلا
 شن يواعزلا عيمجنع هئياربا فالذع ضمادتلا
 لس رررلا ني هوكذ ضاتتملا حلا صرب يوغرلا
 رن ايهولا ميئهمتملاذ ال عماججلا ني هرضضد دارقالا
 يعد لاؤذا هنإب ىلالس شل ابصراش دوو

 :(س هناذ ةيبلا كلص ىلع هيينحو هتباتك سدي نم هب لاقداءابإق انه
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 :؛هطدا وك مدو ةئامىلعءإرهكلم ؟ايىل

 توتو دليلا يدان اسةهسا ثوزوملاو ليكمل كو
 . 7“ اهم ةمماهتال ةنيالزرسي قاتؤلو ةليانوإ

 تلا نظاف نعل فركذت لالا
 "ييينشل الع هيلا ة جاف قاممداوسال امرا
 اع ندا لصإلاو طن مالا هسجترلا ايطبما ف

 مل الو هامل هل غن نكفأ خال زطواصت
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 مول وص من اولا الذان فورظلا
 تالكررد مرد ْق مقرهد ه] ئتمك“ طقم لولا

 | رام ءامزل ةمضؤةبا دلة ولهندأهداومَو
 دزحل اة را مو ديلا هه مدد بولاق

 . طدنيو | ويجهتمدز هل هن هعزؤلت ئاَتعَو

 عومشل اف نار ولارزسو سوم نب نم تننب

 نق ماى ناويحو ءاعطن د ؛ةرضو ينعي

 هيعزولت:“وؤتئوإ دنع تونوا ةسيلس

 نفل

3 

0 1 . 
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 تدب

 الشم متت نعد ,هانيعبنم ا ضيم ات رطلا
 طوق > بوباهوحو ةرصوملاهمزلتال ٠
 نعلاذإز طقم ئويحا مليش ميج ف

 قعد ةمنعي ةضجود ةداعدحارلل اظن وكنا
 ةييخيزدز هما دقو ناي ةيسمتوجر نجلا ىا ليع يعم

 تيواقالطلا ماى عميؤيكينا قي نيكو
 ها مش غامشملا عررد ئيداعيما مزج مرد
 - انط هووالذإ قلن ىرجاجمالا ةياز'لوعرل

 تفيدامو 0 0 اولا 0
 بكل ةلصاج كو نيد لانا زل يؤم اهل
 ل 0 نفعل [هيع كيذا
 اويتمان دؤضعالا مهاب د قع يلع لاقولو
 منجا نعد د عملت نزلا ةيمجلي
 نبيع نيبإ يراه بج[ ع ةجامشم عال
 صح مل طم م اص مياس هإ طيبا به ىلا داخل
 تمعن جو لمجال لي درة مف
 كوتا طش نسل كان 2 ضال تعدو قا
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 ١١ هبستوثبل ةرتعموا نيلوح دول وا ةجوزمول
 1 دوضي نم نيذاب نيوز داري ل اونو
 "ره وبحلا نو كا يلدز قتخلإ لها شع كاذ
 ١ ةيمارإتاورغاةعراةاشلالعةرم لقا

 ترالاك ل جلا رنوصتب ١ جلا باى ست ملا
 0 ىضصواوا هثيرؤم موهاتأم 1 ةيصولاو

  هتفرلو ناز دانا نو دم ثدلفهدإ

 اعرهاولو نيفتطن جيل ذ ييبحتجرل دانا
 فالك ةبيصولا ف كل نكق قيد امد قار
 هين وا دريتفأت يع تلد ناو ثاوملا

 نيزجلل ةبلها ممل تددولل م يهواك
 . العا ةياواةيمكر وشمال اهب ةرثع ناو

دارعالا مقال عا ١
 ايو ( كاس مد



 "اتيم مؤ صموعا يبس ضم ا نيب ناد مهتدجماو ١
 لمع, فملا انه نال عيسم نموا قوات ال اك قمح

 هذا ىلكرع ا ءابنسا لول نق ىزعصلا| ةربادلا تونا
 دارت وطكتحالا انا رايشملب همزل ماياقنالثد احلا
 هي كرولا ةقدصرإلمو ناور انه اسي اذ زاك

 دقو من دصعل د10ذاهلا هيي ضضير تفي لرابط ١

 نهربواهقدصاذارق علا اتعاب يصنف هلررانيعاب

 لوفلاوركتم هزي ضوحولف هرم هبل هايل لافتا ٠
 بوب

 طز اني اب هتالغت/اهكةسبس نست ةرا فام

 اترصا معي نانو دهاء ف ةراولو تره
 1 0 معرصعود أ 29 7

 بسم ال لاهم ازرار مام ضال اني! هقعتنإ انك نإ

  هضافاكهناءاوازدإلا ةببانكت مالا قلدنا نما
 بتل'كاكتملا لاقولف ناتبلابنوثي ناسا ةيكياي/
 اما قالطوا عرادندش سرك ليع ثلا ضراروا طنح

 مهلا هبثيينا كاكصلالعو بتكي لما نتكغ
 م اتعاهدع تاداهنملائقانمرّوو هنداخد ووو
بدإ ا شكا هّحَر ولاادحا نيطظحلا ةهباثم

 تبتكس



 | ثعدللا هزلي نيومابلا ليجد هيرو يع هي يدا
 ويجب عطو ناهريهت هش دوام جدا قيعاتتإك
 '[فر د صلا هور ثيللا وا هر تنحل و هتصم قاو
 | تيللا لعن اكنيدلا نا زحا ععرشللا نه دنت ولو
 | درمب هبين خلا لكال هنا لعنمو تلج
 ' | اوم هراّرداب هيلغ داتا "اص ليعرف
 / | درا اه ني ىلا لغد رش | درد *>انزل ا هلغ

 ' | زمول, بلا ناس الب صامل هاج نيزحا نيلعر
 ؛ | يلام تالك بيلا تلت اول اكن انلانآلالل
 | ادحاو تصرح ساد ونس اوا بيدسلا دا

 ' |[ديعلا داركتملاواضرعملا نا. | صاللو تلم نبإ
 , | رم ف داركذمو والا نيحجاشلا ناك طرعم
 || اميذ يزطوسوا نوم ئدومرسلا يضولو
 |١ ةماخورحاو لمضو هدا جد ماه نالاه
 / | ردا ةةبدذاكهناشملا د١ مره ةشادلو
 1 ع مرا نا ه5 ضملا ضلي

 2 نضناثأل
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 راعم] ةثدلثالا ةشج ع ليطتلاوء انهيارات ٠
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 راع ىداول صرحي كعللا نكو رو ياه هيد فاشلأ ١ 9 - ص

 نام ة هلرتملا هتمرمد ليسمع تاكاناع لف عملا ١
 عير تلا راض ذاكناكهند ماهخالاني احل بصرطك“ ١

 3 ٠ 5 يله ادعم ءوإدشتسالا ب ا

 كاين, ملكت ان دنع وه هونعو طشلا«ريفم هوك
 . كد بيكرملا ءىنم نمل صاحلا راع اب اينشلا دئب ظ

 نأ

 كيب لوّصي نايمة صتشع و ان ركذ ام يبو وطنا

 "اسي ئابلإب ملك ملون نغم انزيو ةنهبش:ل ع
 كامقالا هنو طرشو تشتسالا دع ىااذشلا
 359 | لاعبو | نسفن ل ةمورتملالاهنم قسما

 هيبنتلا هنالرضيالا سببا دنلاو قضي هب مننا

 فلج نالُملي مرد ضاليعدرم] وكب يكددو
 ذال الصاذ دعيام مونعيفانكآلا امرشا ضلك

 انس يصب منراردالا ها دج نوكب داشسالا ٠

 ول ههوانْشن اهب رشازم ضعي ىدصشسا نوف

 !:وكمشفلالا سولو كارلا هزل ئزتكألاةبنعشلكلا



 ظ انتلباوبيهزلاولع مولد هشلثالا ةدلتلنبمل
 1 ةيصوكه جلا لقيا مفولولط :قرعتنملا
 آ 0 فلاح رد ىسدل اكل هات متس نال

 ١ تيعبات شالا ناكذنا اذهو عهوج عيضاوه
 | بهاع تاناةيوأم سما ندصلا دصلا ظما
 الباسإلو!؛ئهالا داصا يديصكج رب
 دزه يلاوط يابت ةيغموا نشساروام انعوا
 ًاكينسسسالا يحؤملا صو نفع غرو بيذالاو ا
 0 ا بيلا خد
 أ دووأإو نه ولاو ىلمككا !دضدسس تا مكن تن
 ١" ضوتطاو شوال اكد اح توانعشال يذلا
 !| ةمدلا ىاشملا نوكي ورتب ان رلاو مامقلانخ
 ١. هقلفتسإل هيررقا امهم ةينيلا سقرمعتس اذار ١ نيل اكتناكف ةمزإ اهي وشما اتسا
 ١ امهر 57 اانوإلر اني دعما الخ ىواحالرتو
 ١" لكك اتنتساهنإل لطبنو يدا: هةقازنعتسال
 ١١ و هردةئام لع اهرغوقرهوفلونكلرج

 | نا ظ
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 ١ ديمي وخلو ةياما هصؤو ديان وشال .
 ناككشنلا فرعام لب نند دع قتتسذاور رف
 ١ كابو هدي امالا مند فارع ه!كتعاجزعلمالا
 اذارك مال لع نوضم ةيياوْس هنزل مرد ظ

 هيام ىلعدإ ىخرتلالا تش ال ونبي ىنصشملا قلك
 دعا همزل اضءبالا وا ليلقالاوا ايس هد
 ٠ لقال مو زجمكعجض جزحلا ف كلشسلا عوتمول يوسف

 هل مع ىا نالوا هدا ؛اشن ناب هرارقا زلت

 رق لطب رضي هناذ تمن اكتبايارطخاعاشبا
 . انمدقو هرامل ديس له ةديشلا عدو

 كالنار زرقالا كيلة الد معملانا تالطعلاْي
 ١ اتثتس اهو فتصلاهلاف دمعل !قحَىلعَتل

 ] هل ىهرل [صزسانيبلا اتنين حا ونإزإا نما ششلا

 ٠ موحيالنسولاتتسساواضضو ناُكفاهعّبن
 بلاني كلاهتصععىلاهواني لانا

 تقافول ىحبانسلا ةىّقبلا فةصولانال 2
 اعبي هليل انملاءاتسلا هل ناكل اهنشراو
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 (١ -7تلانايذوزول ضالو يزل هواني لاقاذاالا
 2١ ةيقولغو ناتسبلا هد املا صخأ تشاو
 ١ ىلع ل ضلك لاق ناعرساصق ؛تيلاك ةيرااجل
 / هل قو بفصل هنن مدام ديبع نم نم فلا
 ' ١ ظوولذ يواىلا ني هركذا هه لاح هر ارشابال وسم
 | | كتاوءز ملا ب قوهو برعلا نيع ياهتسيتف
 | ةضصلإب العالالاه قالا هنزل مللى هس
 ؛ | لضعمالصو قلم ئلإلاهمزل دنهلا نقلل انآ
 ١. ايمن عرمرم ىدك عوجر هنإل ىقل هتضبدامهإ ضو
 |[ يم دوا زا مواوأ  لامواربوتحي اوتزتخو
 / | هدصض اذاإل ا ءوجن هذال لصو ناو اقلطم همزلم
 /| كلان واهروز لاقىلو .همرط الف ةميب مث اما
 | فهلت نايل كيلي ديل هيه درمالا» !| ..همزيبال فرص نإبالاوهإ شملاهينكناهمزل
 / | لبست ان هلع هاذ ورهاظ الضرع هنلعاب رما
 | مرد هارعما لاقل جلالك هينا ميل هيدكالا ٠
 / 7 و ببنلاركدي مو ضونذ
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5201101 2و تلاطعاللاةولو
 كوود 

 يطع *يلاق ولو حد هنال اًملطنم قصيرا الثم

 اًهلطم قدص تصير مبنو!ظوتذ أيا ةئوي دوما
صارخ موا هى لس لملك ليصعمإ 93

 لبصو ناد 

 هنينمج ثدصو ذا جامد اهفال ل اسمع او قدص

يبالو بيع: جادا قر ئخ دواواهتيصعق
 هن

لفم اثم نمولو فلالعهإ ىاترصو
 هتداال اا

ةوبس نوال ة ةجانو و مهربدلاي١١نكصميس
 - 

ال ةرورتصالب اص ناعالصتم
 ه_ىيىصل ت فدصل 

ال ةولو ةفايزلاكضصولا) سرشلا »تخش ظ
 رخ

 كون ال يدب + ف تكلمق ةميدواغلا كتم تننحا

 كا ةالرملا :مغابسع ضاري غارإ زحالالاقع
 هننتبطعا تلاهإ قه قد نارنصلا بيس هو نخإلاب

 نم ا ىم هتيصعلم زلال ةضيدو '

 ةعندو ناكانه قد نامنملا مم اهب ال هإ لىتملا لب

 . ب هلزولل ا امض كنس قضم تاون اتقوا

 هراوض إل هيمتففالو امي اجلا تنل هزتخا كوه ٠



 وا يهز لب ةلئانينح عدد تلاوا ٠

 . هم دصو نامملا بيسوهو هتمعنخالاب كه ديلاب
 نا د» ساعا

 الله ضطقا نم دنع انةلف تدرجا لام نم
 ١ فيس هسنكساوا نو هترعاوا هسإىا هبكرف
 أ مهن هنتشيتم نكي الم كش ثالف طاخصاهجرد
 اننا ساقملا لوملاذ لكاذ ليذ الف لاقو
 / ةميدولا فالخن ةيرورنصٌمماجإلا يدنا نال
 تذل ةهيدو لي ال ن الف ةيجدو تلالا اذه
 ١ تفدلتم نادل هفته مل ليغ د ل والا كالا

 بجمال فيحاهتنكؤالب تالا لال نالت
 انهو ةغاسباب سدرل هال يح نيالا هيلغ
 هامزل ةديعموبع تداك ناو ةدسهفم تندأك انا

 الك ميزته صو يهمل نلف ل بال ةلطاحركو
 " لدتا |هيزملاه وليا كحام هل ملا تاكفلد . اهلثمٍجاتلإ هيلعو ل دالل ينو أن زديعب تءاكولو
 نانملا ليال 20 وعافصواص)بقم اى
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لاو ا ندلّمل نالذ لبعىلاكذلا نبنلا
 ىلا ةميدو

 صضِشملا قحو هإ دلو ونو تالف“ يه نال تتم
 هدنكك هصالط كرب هإ شمل ىلإ لول تاكل. ىرشمملا .

 مزليف ةبهذ اكهلغل فاما نا هئارصال فلان ظ

 ماسر وولو ىمرصلا يوان لاةانلو كلتا ظ

 ”اياعزبرلاباتكيكساو تلاذ نان ضتملايلع ٠
 روكزم ا وهم تنسمملا لانو هليل ناو ص ْ

 دتعلماتذ ةضالنلل ا ذولخ تحاربتعملا ةماعمم
 ففي. قويرلاوطا لسن يبلااييؤتشا
 فق جى ضيرملا قال نكره ةرنخو تووملا نمرم
 هلام لكنمنفاز يجال نيس عز لّواأياثيمولا

 فقاهل كل ولعاذاالا كينكو ةسعبول كيرعشاب

 اقلطمةيعلا نيدو هنعثرالاغاق ظفسلن
 ه تييب فورم بيب هنمرم ئهمزلاهو

 ردوم نمرميهيرصاام ىلع ؟دق ضاذ ةشيباهعوإ

 اوس لكك اد اشنلا دنعو ةاهز دو هيد ملا ىلد



 ( هدهأشم عاكتمك عرعتبب نيلاام ىورعملا بيساو
 | هيانع عامان امحراو ةزطابع ةدايذلا اما لماع
 . قعنر ل اودهأ شم يا كل نك ضالتاو دهاشسم جنو
 تدطاد ءامزعل !ىععي نند ىضقي نا هإ صيل
 ةزصبا ها ناو "م انطعا كلان اكى لوو ضعب
 ١ ايي ضدنا نيلايس والامر مثسيالف
 | يوعتسا|م نم تمنوا هانمره و قهرطتسا
 .مابع ندد اهاهزملا ئاركة تملا لع ول هيد
 هريس ابال ناهربلاب أصم لك“ تش يانا د
 121م مون وزنا اظعا تالت يصل
 بىرامَملل عوس اويارلا نأ تام حتمي
 دينيا هرب يقبل نيكلا نكترل د1نّلا
 تدر زها قال خام شما ةداك ناك اذ عيابلا

 ١ يلوي وصنف لصد اساقع نينيزف
 مولاه كش ىاصاخ ةعيدوب م يفت نك
 قاصر بعون جوهو هنون دع هوارباو يلوا
  .ةلفاكرإو ناك نإوايتنحا ناك نبا 'تزوجاليا

 زوخر
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 ارضيه داذااركهيلع ىحال لوضيذاهتعص ةليحم
 تراولا مث يت بوللحا.' انه ىلعيل نكيرمل هل قصد ٠
 ه بلاطم هي عهرتو ةنداي دال ؛انصع عت نزحت ]

 لع صيالذربملاالا فواحة زعالاةيلاطبالا ىلا
 فال أبا هيلغهتاروبظلىاهيزازي ىصلا ٠

 هن اؤةبراع يمنع ن اك هناوا هِنَد كنّفحال انا

 هايذإ/ ماس امكهزدا ويجوز ايوعد متنا لو وعن ٠
 ىلا تاج وج خرج هن خرب ل! اج صضشغ قالو اد

 ها نيعب بجو مه وزو أ قاف نعاس فاذناو ٠
 ةراواةبصوال ثادخان و ىئاخلاانالخ لطن يد ٠

 يب مولذةثرولا يسد هقرصتناالا تس ةإ دال ٠
 ةايصولا ةدعدإ وا هتجروزل ىدواقرزحاشراو
 مال مصول عد حالذ ا درو ضزواممأ ثوضذا فرع اماو

 ه رصرم عربه ؤفدإ ثراوالو نَضوفاةشايضولا هصستو ٠
 أت دل ثّصوولا نكد هسيانو١ه أطلس قيرصت



 - اه ارقا ككذناكولو ظن لذ يسوسزملا هعذام
 / بشلل ذ.ىنكو هنهر وا هيصغوا هيي ذ ننتج
 ١ م ال هيداكسوا هثراو ديعوا هثءراولعا هيلع

 مهل كلذ لكداح تام غارب متدإهةعئولو هدول هعوتمول

 هتروو قصدرللا ث هكرتفلا تامولور ايت تبول ضرع
 هر اس اك عرارسا نا نضدرللا ةشينرزو نعمإ عملا

 ا

 ) هك 0 ا
 مروضورم اعهشان كدت ةلوند .ىل هك كير اولا هل

 امينه ثتاولاادمهل ةفهدوىشع تنام وفخ نا

 مل اولا رارفالا غنا لضاعللاو مهوج هيكل
 د هابشمإلا ف ةروك نمثل يالا توطوم
 فل صح داكن يتلا اهننجو اهيلكتنانانهلاب هرارها
 ] هشدراو ىمدرللا ؛اريا يلمح هر اا التو
 ظ تناك اوان! كلم كالفلا يذم انه هتلمو

 ا اك هقاّريو ةنيبرتوال ثيهاتهو ةمراعئدتط

 | هتحوس عمو اا هنعزتما سر هذاظضتجلا ادن
 ١ دا :راولا للا هيفدتسن عادل ني نمد ةراول



 يا :ودرفلا نقر ةتيشما» تو هيالب هدرنتأم
 تواتر هن ئكك ةرعلاو ورايق سب ازجاو ]

 هل دلو متالثم هلل ضال ]مالا تقدال تيوللا
 تول تف اقوا داتا هثدراشخلأر انكالا ص

 أنكنومجي ةالاوملا معو عيرتل ادي دج ٍتبس ظ
 امهصو دن ةمينجالا ا امل صاولف هإ شن عركذ
 اذ ! ناوارنكي بولا هيحاإل هرارقا تدلع مع
 هذاا | عيالذ نيالا تعوم  همالساب هبي
 هرم ىاويل يبغلا ضال دي دجإل مدن بيب
 كيلت ةييصولا نال تن الف اهيجو نت تاكل ييصولاو ٠

 «ل ناكمتا هيعر ا ةثدراو نيني هو تول دعب ظ
 هلوأهّينكوتسا دق هارد متيملاه نجا ىلع 1١

 سي تيللانال رم! <ئانلاننكتي خيا هتصملل يع
 تتأم م نيري هتوه نر شهم ارمؤل سلول اك غدرلوبأ ظ

 0 هلانال لصد ارارخالا "مارا هزم كك وو
 رص يرد يحلو هحراول يشرف و و ةيوْرخ

 كب لومي ىضصخإل صا ناو هيداعدإل
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 ظ تتتسهنش كيل ىيدصتلإ ]ها ننوبمو هو دبصو

 ذاتي ماولو سمانكإرت ا للجب تْئئاذارف قولعلا تونا
 ظ لني تشل توين نمل ارالدال اهيل فرعوا هيذك
 ْ بي مانيب ندي ةالت ابتلط نايا ية يي, زمن

 تيبدلاو ثرالانملقالا اهيلق هتومّيوم يا

 ! ل قَسْشرالا يحال رالشالا بع بع كلذ اهيل وف بنو

 اخ اهو هيلالتي شكلا نايعا يكب ريش
 هلا تنمهناؤألا اوس ا ملظو ةرعلا نق كناك

 كهل عسالبازدلط نو هيمزع ةرمّتلا هيعمل ز اح

 اهنالاهل رادار غلب اماخااب قراري اهلذ
 نم عروبظل تلا شكا ءإههاور انوه ذ ١ةشدراو
 لوم بضلا ل يبرحم ءالخإرا اد قالطلا باتك

 هل إثمر) هي ثيحنسل افا هو اهنيوه دل قدا
 منش كيال هازيمسول (تلعلا هقدصو هتبا هدا

 21 تّشاذإوأنص) مرضملا اولومستس تلد : نكح ورهاك

 طور ١ مهره كيسا ناؤدتوولاهالؤب تلز اك

 يعقوب . تداول اوك لال ف اق قيم | ثيضنمرّملا ناوي



 يوتشلا دنعررفيم ةياالت لا خيانأ عينات يلانعرماك ١
 تيدلاولاد دلولاب ضيرللايتا هر امام لحرلاو

 لوقا ظن هيندو يسرّوملا لاذ ليع ناو ناهربلا قلق
 لمحه يدنا مصدال بالا نباوا دعما شاول شد ولا |

 نيالا ةمدّلاةثالثلا طعرشلاب مول لعبشلا
 ؟ولتحو هترغو جدؤ نعاوولن اوس ةحوزلاب ص

 كيوملاب رص ىاماىس جيراو الشاه نع ظلاىبا ٠
 ةهمزماشباث عوالو نكي:,مهناةّفاعملا ةمحنم ٠

 تبدل ولأي أهر لدا نم ةارمل ى ضملا عيا ريغ
 4غ يلعن اسالار ارضا نا لصالا كبولاو جد لاو ظ

 رارقالا ةكصنموركذامو بتملق عج رعال ةج

 ركذ دقوروبا هيلعيذااروبشملاوه بالاكمإلا
 اذاو مجال مالطرانهالا نا هنن قياما اما
 ةيعو تابماللال ءابالل ناشالا نال جلس اذرنعو

 تزلولاب انو لفن يلد بال اهتناكذ دلاصإل عما "تدع تعلل نلأو يتزا مصنالذ ريؤلايع ةيجوزلا لمح
 سول انه بشاا اما لولا نيييعتب ةلي اتتولو ةزمات نار



 ني ماكةمات ةيؤي اهددالو تدجم ةرتعمولو فخ
 | جدزاهل ن اكن ا جدزلا ابق بصوا بساا تىش بإ
 كلل نإ كت منا اّملعم يح وهنم ةدشعف تناكوا
 نيعزبا تعداو ةريوزعدن اكواةرتعدال و ةحو نءيا
 اهم ح ف ىرصي مهنه هاغداول اكراضم هئاغ

 ريد عع وذ اهل تريده تلة انوي دستباالا
 اذا:نلولا الا ا ئم نيد صن نرد لوري هرا
 ١ نايكولو عاتللا 6 نكي نام + فن نغوبعدإلا ناك
 «لقدل ذل هزاومٌقب مشن طش ارميفلا ببعرل ملا
 بشااءاتيبل ثول تونع سعب هل لولا نم قلو هتسلا م
 فالك ابإ ع إ سيدان يل و هتووبع مايئنلا اننا مرو  ايهتىهدَوب موزلاّىِرنشالا تول دعجةنهلاو

 هرببض ىلع ليغ يم بني لعد تا ادد
 رارتفالا هال خبال نباص ديللو ملام إلاك كاان - ىلا ناو ديلي هدا شا رراا كا كدالو رع نمل
 هملعرؤلاهقر صولا كو اف كلف بضا تود بإب خي سام ئزسارارعا هنمو ناعرببالا نت قت

 و١
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 يجف تح ٍضبذ هيشلا لها نمهمو ةثرولاو
 ثدالاو ندم ذيلها ّسملاواهمزلت ٠

 أيت ارقا نالباقالل اكيد ليغيا هنلعاقداضهاذا ظ

 ادلطم عمع ثراع حتتلل زيه قطف عم مذايةملعةم ظ

 يع ةدلوملا ولأ تكن الو" ةاعرالا يدك انفال ٠

 مانع الذ تول يسمن إل الالادمرو عزعو

 ادوبحو نال نرجوزل ريع دإرملاو فورم ثيدإولا '
 رق نع عجرب نارتملا خ؟لاىذا نبا هلاق حاس تع

 هلوملاهئدص ناو يار ز هبحو نم ةنيصو كال

 هيبجإسلاعهش نع نسم لت نك هاذا
 عويتم>رلا عفنيالف ببتنلا يتب ْ
 ماع افيغربا تابع زمو قوس اننعرربلف

 تمّت دي مرارملا بيصم قضي يسد ثرالاق
 ممر ] مازن مقام هس
 اة دعنزغاجإ .ةالاتابلدهي بسلة طنا
 . نام دنب ىلإ دوعوتاكلا اامهنالال ةبيعداشللا.

 مم طرح مو اضرصإت تمل هرا ورسام



 ةئامنزاطمو هديا طنش كرتناو محاريلق مق
 ٍْ 0 رولا

 ظ 0 حا
 | هينللاو ةئال طخ نمتمهإبا نإ ماجن الهنا هذلح
 ا 0 0

 دعاه ا
 ؟ةزلابرن ناو ل لتو ميما ع+ نمد هفيصيلا
 ١ دامالة عا ةجي اذ تسلا لاننا يدحا هذ
 ١ انيق نهدونتعملاا يدعي الو سلال عقصانةخ
 ظ نرم احا نك ناك نما تصل ج جادا يئن هابشمالا
 | قت لورتقت ناو «بسيحمل نا نيدب هال ضاف عز
 ظ ته رت كرمأ زن 5 يملا ةىداق شف
 ١ روش مزالث ا سباخال 4ع قحؤل ف دعا
 لئلا مد ضقت قه لغ لول نإ يسود
 بمن ا هر اخ :ضعباوا «عراردال أى ملغي بألانا

 كلدد



 هلع تقف دا ىاهجوز نع عينع وسحاب صنم ىلا كاذب
 ة. 1م فنصلا عركذانآ ا ضقلاب تيل اضيحاارإت
 جدزاهإ وإلا انودصو نان ال كرإإب تيرطاهنيسننلا ٠

 ةييصاخلل وجو اهحوزابز كو جوزلا ير هتمدالوإو
 درب, تح اد اذالخ قيصر رادال دج قلع دل وع
 قحو ةييالنر غلا جهفضحاوم اندوطرصاقتنإ ةينلغ

 قجاعو اما لمس: نيج هقهع عمو ذالالا ٠
 ابني امور قال حي تصح ءالوام ه) فيددالوالا
 بنل لوبت ثرلإب ارارتا ليم ماوصحل رارحا هتقف
 جدل تام جاد دعا لاطبا تود كهف همي هر|ةامع هل نما هق بضو نانمال ضولإب رشات ةيبرع

 ل او كلا ىرفتسن ثراو ]اكن اةشراو هثرب ٠
 ناز هإ ّساا هيلالت ضو يلع أبلاوا لكلا ثرياف
 حولوا ةبصحا هثراف قيتتملا شما تاه

 هل تلقاعإل هنال هتبياتبج وى دش ىتيهلا اله ٠
 ف دلو اوفو ديهلان شرجي ة يلع مد
 عفر! ؤصدوهورهأظلاب هتينرحةنإل ةذاسرشلا



 ل اّيذ تلا كيلع عا لهر ل ان فاتتعساللال
 | اهجير مكررا كاقيلاوأ قدللوا قدلا هياوجإف
 قح قل وإ قوكقدصلاو دل ّفذا تركمأ موتو

 ١ سلا نيكولا اهب تروا ووتعداقحاّمحوا

 ظ اقرصلاوا تح قالا لا ةولؤمد ارم لرسا يلارب قلو ا

 ان لة انارقا نوكيا تما نيل اوا ف سم
 م اجت هج تب الإ واصودال هنال سام تلج
 ؟كمولساي هتماإل لاةمز>ادلاقحلا تيعدأ لات

 هقراسلا نع لاقوآ هت ايهن قفعايتجانار
 نم ياأنزم كدحاو اهن دحوم انبغا هد تام

 داضالةّمشوا لذ هلال هب دّد ال بويعلا هزه

 "يداز هوا ةمبا نموا ةّئراسس ةةهتالع

 ىصدزإبطا هذال اهدخاب دن قيحنث ىبعوا

 ةقلطلا نهوا قلاطاي تالنعو تصولا قسم
 | هتان نم هدكّرنل هتياماقلظد ثيحات[تلدت
 نر ذ لوالاذالكأق داص نوكيل ابا لغم
 مك مخ عينص يا دولخخ يرطب ناركس دما

 ْش
 يل

 “* تح 2. ةهطدحآا

 اهمها 5 «ر>تس 84-2



 دوك دهيم هيج ةادخومالاو

 ليو الكس نادرا شفافإلا |
 ؛ساتع والا طوق قالا اهخالاكره لب تت

 لدميصملا بذكاذا هل شما هايشيلاض امايعنإ ٠
 انهام ىلع تس يالا درلإ: كتريدثا هرتتشامل هزات ٠
 المو سب ةيرج ملا رزقا ا
 لهده ةيضوول نوائسإلا نو ضقولاو ةقامأا ٠
 دتنرا لولا ليش درياطاشوي ل هدرز ظ

 تحازريحلا دازيؤدييرعالاناهه كعادخااملابو
 همارتوريلا ءانمتم تاق شتم ياركواجتلاو ةيدذازب

 اعد الربالا مت يولع نس ةشىئذتسإو
 ايزبا هل قهدمب هود ربو هوب خييفكلالربا
 ةلاك قداففت ظ ميسا دترتال هارنإف

 درلا دويل ه ذربغ اهئيو تهكم نيا جهرا
 يذبل دج درا ةماا اوما 5



 0 نقار بوو كيلا سداؤع يوما
 ' | انيق دزلا لبتجال فاتنعو ىالطو هعؤش لاططجاك

 ' 'نياإرباه ةلار وب نرحأ لا حلف معين ددج قد انم
 ! | ضولارزع يبا كرت نم جا قدر لا قو باع

 ' .١ نمدهيصو دير 2/1غ2 كيلا توتحو عيب تنصتوا
 / ١ جيياشا هققختو ا تو نكي منين كرما
 1 يحال قيما طيصوتالا | يح هزه هت ص يوعد
 / اكس يقحاقيرل هإ قولمحضت اكالو

 ١ لينيهو لطإد تايعال نسياربالا .ناءيع هحضتق
 1 ةددشملا زا هدا زن اكةانبلا ةفيصوتع ع جرلان
 وع ا

 ظ تدي ووسع

 - اتضابش د. ناك او لباقت ةعيسب كلون فين قا
 ١ ةضافومل شرار الق مم هتنا تهنانال
 ّْ نيب قلجالعح نط ادغباشمزرعوا جبل

 ظ اجمع لاقد الا هتيم نب منعا هذال عرتملا

 م



 كتل >> نويت 0 تكس ع حو 0

 نا نفت ضننملا «زندف بعيلظ قتزن ااه ىتكد هزه
 تباثرلصلا باكل انه نم لوخرإادجدر ارب دشنه

 هنلب ابولط هنا جشم عيب نهطتو اب نتمنا ظ

لولاهإ طدرشملارها دارفالا فضتو لوهان مهعزل
 ه

 ةنودن الف هقدقا بضؤلاويز يا هنا هيصقلوا

إوحولو 4ةاليع فقولا باتكوأو هقحاتعسو هي
 ئيقاء

 يلكلغلاها طوشملا نو مضيملدمالالةطتتساؤا ٠
 ادههو ةّعمايشاإلا ف هركذ و نتوولا رضاك نه
 هوم رملا صيمتملا هنيه دوهيالا فدانا خيو

 دوق ضاهنو ناتج بشر نضال مايل
 اهنا نضويالهتاانزتملا فا نم ها تشاو

 تا يام يتلا لعمل لاا صرصهظفلد ةدااذاالا

 ايقأذللاذالجح هاج نيشإل نظادا ضلوا اغا انو

 تلعدت لاقل مت أذرع كض ذر هان قل هالي
 مسعانك لاة:غنيلذ مانيلا اننمغ لاق اذ اننا ةنهنل

 تشمل ين فن ببصاخلا داو هلم يسنفلا



 ١ هت د اوصو عطل ؤش نم ثر ذ طوقس تلعدتد
 ١ يضهااماهجلا آو ةمخلا ف ادني ع امتااظاازغاكاو
 ١ جوبر قطعا هن(مإ ىذ نوكزم تحد ود هإ هز عينج هناا | | هاظلاو دخلولا ف يوت ريمنملا انه انف هرج زعذ | هنمولاو ا طكنلالا همزل اربط عد خم مث  هثح
 ١' لوتسال هذال قانا معان لك هانس صن ل اول ىتذ هقنالذ
 ' | - نائل: تيضولا ذانه ادلة هش نبال نسلو تلا لكأ ا | سواق كين ورمل سياول والا كلقلاة ركب ١ | موالب نول هلاخ تلت ىلا ىذا لكز كات هحاولا ف
 0 دوب هجر م0 ملف هيتعس أذ لوالا هيفا شو
 | لقاإفا نم هذاننل بدلا فالتخأسم فشلا كلذ
 يتدرلظلإ يدا كيش رفا عورته مجان
 | نعت ىلا نوي ليعاانب تالطلا ضااذاالا
 هبال لغمل اّريه دجدرعيولو لطإب ةقمنازالا | دعا ولام يثسرارفالا هيريمظ هتعك ١  مضج يد اذاهركم امرأ سلما اذاالا لاب نلكلا | - رار هين ةندارر دي مير هودولا غم
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 هنداو ماعلا اربالا دوب ثداح بيس اشي د داول مه
 هداقمو تلق هيواتند ف فدغصللا ك3 همزلي هينا ٠

 ةمقادقو لدا ا«ىكذل اننا نينا تس طاوله
 ىلا لغف نمطخا ضرما ف عنا ل ماتنو وتشلا
 ظ هناذ طشالب ويفك )غنا رظانلا دادس ةل دسم ئفالا

 هبالا فهمان هةقت ةبيصلا قل ضرملا ةحص

 اهلك باهيإلا ةئيبف :ةتوم ضعنمي للود
 قولا فلق نمضتملانخو © نبق ةبجلا هند عيب اشو
 رطبد فاش وبل لا ةولذ؟ ين مم ئشالم شبإو
 راؤول ككمانه لاقزمو يتم اانا اذ كلم لاق نمو
 ركثذ ايزعرجتنميقبي | نو0 اذ شع مويلاطوعوال لاق نمو

طقدو خرجت 1 ةفريدقعأعرَسو ةكاصملا نم
 000 ع

 اهنلما يعيب ايف لو او اقلطم باسيإلا هنكر
 وسو هيانع لوتدالب مند هاررلاك قيعتبال

 "ه4



 يون نم عم هميسرلل و ةولسلا »| لتاشلا هرم
 6 نيد رزرج ارد هفيص زنا شو وطن
 | اشفي هلو وو :د مة نوول كن احو وزاري ع
 ١ هيضقيفلل جاتني انيزعت ا واديمم اشم ةنوك
 قلع هنع م مايتغالاد اقع دع انوكر
 بي)كأ نول ينير بزي نا ارو ضامتعلا6 لاهو ذاك
 ينخر امهتع حإسفل املا 1

 بتقبو هيوفش ان
 0 سبط
 هس و أند حال مكي وذرلا ليقول 0
 | عرلل نعل ترفل نع تاكريضلا يلاحو اقلطم
 ١ ئيونلاب وتنال ا خه دلل ناكناهيلع
 - ةممالشكا دلع يملا ليلطولتناةزياو عا ذلاك
 أى ءهلطدإ طشسملاب م ددهو نوبل اا

 كيلا 3 0 وهو هع ري لاا
 ؟رستعم .ولهكعو هيلعواصمق كلا عوقد

 ومد
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 | هيرفي
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 اان 1 ١ تح س###



 بوالاةزاكاوا تتوكتسوارازقا عمن ىونجو
 ظ يو تانيمص لأ لاه نعجه ادا عي ظ

 يو »ا

 خادملا دلاميجال هيلع حالا ل هببإ ةلايخ عرنهيو ٠
 كك ديلا لس لع ةرنرتولا طرتشتو طعس هناا هنبع

 يئدملا درب هنعولاسملا يلا ديلا نمو قتسا ابو
 اتضدوا الكف ةلكنلا ل كيلا ا نتونفلا نم شيف
 ىئدللا ند لافبلا نم كيسا ىو ءأضعند

 ةضوا هنالانر كذاك بما نيهخضخ
 منعها قوت ا عع

 ا طحن واذ هدعةهّنح نذل ةععشم

 تومي اطسو بول :نةصكلالاو هنلاضحان هنو

 ىمب ةقوولا تلد يلا يلح ندا أه/ تحيا

 هال لاك ضصارسخ :عةصئتمع دا لاع ةعفتخ :

 اظاعتوك وا دلاو ةراجالا مك 4
 20ه لفقد اي دوف كرا ىعووكضوواخم
 يبيع قةعفشا لف يسوون تت
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 / منشلل خلا راكتاوا وكس عهئاا درحا هيي ناد 8

  قدتملل ناكذاف هد ىل ديد دل عاعم موقينا
 ظ ةعغضل دانا نخاو هيِلعوضْتدلاابءاما يس
 قاعم نامليصلا ناانعش ةنيشلا هيصاتعاب نال
 هيلع نعال نا ةشين ها نكن ملال ناد عيبلا
 1 امدعلبا رع هواي هديتجو ةنلالبرم متو
 هعردنخوتم لال نعاهزتحاي يدلل نال نارفإنوا
 دوعلوم هتصحوقدللا دراكرملا نم ىتس النو
 ىلد ىتهسملا مان هبو ةيؤصخابوحرف
 .لف بسلا نم قوته ١و ضوفلا خخ ضوحلا
 ريحا اان هرمجدو اوال نيف وعرلا لا وحر
 يدان اعاب نعال نيبال اطول ؤب تب

 ةميايللا ل يع همار) نحل يوغا ا بالمشي
 دادلك بلا دلو مواعم ئنع ةيكلل اب زو
 هقانبةطعاكةعررلا يا هليل نب ١لوعامتمو

 تاس 0 9 نارقا ةماوا تماما ك 0514 نك '

 000 نذتيام له اولاز هوز اجو



 موطنلاو نهال نشا نأ نع الاص بع هانص مجرب لب
 مغاوملاد بعدد نيع ىاهتيع ياه صحدلعهباوصو
 تيب لع هلا كد الاد هيلع عداولذ يبس اىكئنيرلا
 مهمل كاتس مواهب نمواذاهتم «قاعم
 هركذاع هدعص مهد «هقح ني ع نم هنصسأ| مزال

 .!بيلا يو مو دو بوشكرزجا نيش ةدايزبالا هلى
 هب ىدإب وانا مند هقح نع أنموغ كإ ذ ىيصيت
 ظ ةىملا:اورل ا هاظ نك ّكايلا يوعد نع ءاربإلا

 هازعو راتخالا يقف هيلع ىهذمو ةرإالثبش الامم
 ”السالا شل ةيلالبلا يو ةيذازجلا ةيسزعلاف
 اردالا لوقو هعامس نيا ياو م نقتملا كام لمحو
 يوعر نعاربإلا لطف هان عملطأب نايعالا نع ٠

 نكات رظولا ناو هيلع عدلا امك رعد مو نايعالا
 اخ هاوعد عش ال نكأ اهتضامإ لح تايعالا
 ىوع د نعاربدو ميعينم نيرلا ضو: ىلع ملا اهاو
 ملزحا هدزوظولا دلك ةثار دال انه ئاّشانلا

 هابشسالا نع سرلا ماا نئهما و نفاتسنو



 / رلاعسدعوم < و قتلملا عش همت محدش

 ةعفنتولو ةمئفتنلا | يكوعد نع و ةفقتمو راذابولو اقلطم

 5335 يلع أقتع ناك 000

 (| بحلة مرد ةنيببالاالإلاهراشابولءالولا تبي

 ظ 4«ثيس م [ةروضوم لك قانكو ف ا

 مسايتخاب ل بدلا تخاب ؛هذال يقدملا ققعساال لملعب

 أ ريع ىلع جالا جوزلا يوعد نعفظمتعلذ اهيابل كن

 "اهل لكو الطسول بيطيالو اع لذ> نأكو ةجونم

 مسي لأ _حاضع ةارملا هتعراولو لوعرلا ثمل جدزتلا
 ١ ىشولا فهو قّيلعو رردو هيأمذو هداقو

  كيعاالتق ناوداهلادرد ئةعملا صو راينتخالاو

 هنيثلإ فما نع هى يصركم ١ دغالحر هل ثددامل

 تا 9 و"

 ١ ظ هيد طقسا نك يللا إب ملف ةما يلامس هال

 | هل دخاقناو هقتع دود لدبلاب تخاوو دوتلا

 ظ هليل ادد اعلا صولا لن شالجر دوذالل يا

 بوهذلا ع لصلاورمعاك بن اهلا هتر أدع نعهذإل

 بميلاد لبق هحمجو نيك اع كلانا

 ظ نراج



 اذ. ضرعب ءليمكزب اج
 ا عملاع١

 اهنا رود اق د اًضدول كتبا هنم بوصف الع بصاغلإ
 طر امض كمن .!دريعر سوم تعاولو نلف

 ذ جي ال هتمند فدضد نمط لايجب رشا سمول
 ف ٍيملاكاقانعدا ل همز لطبند اهرنيدقم نال ظ

 ًاضّقل العب بوصعملا دم نمزتكاى يع لالا ةلايسمملا ا

 عي الع اي لج اني دن نال ذوجيال هلال

 ام نين مصوابرلاهدمل قلنا ٠
 ثعل لقابرا شرالاو ةيديق بغا راذاعم سف ظ

 انكقد للانال ةدادإ ابزلا صنإل كينلأطخملا ىايرلا

 طب ناك يك ع ماريد ف سوي اصول جحا ظ

 يحطاقلا كيبيهن و نيرباتسد ن ظ

 دس ملال صول و ضل تلم كسا ول

 هيلا تيأس تدور وتلا ءاغسو أطيل يف ةددلا ندتن

 ضيع رابع مدوعييضل ماهم يذلكو ذاتيا



 5 دب مزل نوز ومو ليكم نمزحبع هةبع دي ندد
 1 ويرمي ناال ااريمس لكلا ناك طاقسا هندال لكولا

 ش بكامنع ليكولا نم يملا هشدول اكةناينجد نتاونم

 | يربك دلنيح هذال ليكولا مزمن رارقا نع لاه
 ١ دردو جاع لطم لمكولا مزليال راك نع ناك ذا اها

 | تانعاوا لالا قتضنا يعرما الن جلوتشم هنعاص
 - املا لسو نك و اان عل اقوا هلاميلإ يملا
 هدار ىزع عماب نهم كالا ]هكا حان ءربتمراصووم
 عم احا نأذ وومون ةمبارلا قرموصلا لينالاو
 | هيمو لحلو لطبالااواريلاهىزلو ناح هيلغتغذملا
 |. ةيفقووعذا ٍاصلاك ةسنحمماهحالا نم ائركئانغ
 ١ موضحا هطقاركتملاه حلاته هل ةنميسب الاف ضنا
 ١ دْئاَقرَصَد ةاوعدئاقداصول كربلا ياطوزاخ
 | 2 يسو ٍئعدجي هنال بيطرال سانبحالابحاص
 | .انكوزطاب اني ريم دود هلك منال تقولا
 | دينا سل وةلارملا بيد ةل اوخلاو عاكتلا مد عاكلا
 د ظ ١, نجلا لعاب ٍناثلاذ ديعا دعانا لصالاو رشم
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 راهن: نشلبصلا دعب ةديسب هيله رمل ءازا عجازملف ةرئاجالارتلاو ةلازعكلا هابشنإلا عيب ني قتوكن مثال
 نايم هرصب الا لاةوجو ةيصلا يعول صلت ] قمنا بم نسل يصل لت هلت لاق يادنا#

 لظبب ل يرزحا ديل كلل اجت داول هنا ةيزاربلافه وغد نع تن ف ةيداولا تالطال هينموهو ٍقتملا
 وعد الا دس ذ ةرسسإ ف يعوج ديد ناو نع نبصلا 0 نا هابضمإلا در حد رجاسجفت د نكمامةرسافلادال هلطابلا نعو تن غرس |زلا ىوعرلا نعزيصلا ور 7

 هرهاو بابازح رجس نشات لا | خالط هم ادم رفد اتيلطم متري ع وصلا ةسعل
 - ةمتضل قبو فرذيلا ىح وخد رع صالعو

 مارب يول يسد ذ ناكوح ا صن اوك شيما“ ٠ تيجو نم هنا لمصالابدرا لي عزل شف ندد كك



 يؤعو فالذ يبت ريزعتلا يزوعر ليمن اج
(ئعتج ناكر ضل ارد بشو نزع

 يكتبوا مل 

 جر مشهي اع رعيقنب ىعتهني تيدباييو ناكرأ
 | ةمعو اهلا عالما دعا ناكذزو نيا تلا

 | عملا ظادجسإو ضعملاءانبتسا نفع
 | وعيال ط تامل نالهضتفالو هتلاقي نب
 | يقعز نع ةاضولو ليض لذ هيفريضوه يم
 ظ مب دادايلع ةاصوا ارنا [هنس تير يس ليعراذ>

 | تعم د دوق وول ومد او اد انهما لإ
 ظ تماس هنالئلارونملا يزل صلا ينل كوالا

 ظ هيلا صو هاغداولاةن ال ككالهلا وعد عجن تم

 | هج اولا سد هجاخ قْنةبهع نيام
 | ةدجاثابعزننلا امك دبيلع يرلت قلع
 | هلال صاع وم يرلانعربؤلو ةديشلا

 | داما يلع كتيلا لام نعى مولا إلا لمتت م ّْ

 ] لبن اهو ةبسلا بحو مث هدنمجي ىلع لاصاذا

 تاك هيب لام لبن انما اذ وبصل ةلبىلو'



 نجاشلابو هابشنالا نت لوالاب مزجإل لييقو هابشسإ
 - بلط ل هالااهدقنم هيلا تا جاكم ةيمحارسلا يف

 دنع يوعرإ ابازإرقا نوكيا يوعرلاضانبالاو طضلا ١
 «يدزازن #)لوالاو ندوجات لل مهلاشنم نايمتملا ٠

 رقاد لال عاب الاد لاييا نعريبصل تللط طالع ١
 كانوا هم دعب راو يعتقل بم نيو ادع هل سا

 )ببمفدردو هايشا رّضاام دردو زيملا ماج بيهلا

 لظيحو هقهفعل نزح هبصغمنيدنمهبيلع

 !ةثاولب ليما يمن ديني عوايزلل ةضواعمال هيما
 بيلا ىلع | ةلاجتن امك اه تلا نفل بن سب

 نغرودالو نوي د ياسا ابج جلا نموا ءلعنم
 . تربص نايف ئيندلا هول ةزجذم تافه ىلع اند
 مل اجهنضضد ىلع لجوم ىلا نعود ةكييشزعمان
 ثلا نعوا يلد د نودي هب اصييطمل ا يصالا
 ثا نايسحالا نالصآلاو اتصير همسحن لع دام
 ضو اينو اصزح نارو طيس اذ نياريإ نم دبحو
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 | كه كرامي ننا نسبه تيا يقلد هير لاق
 | ايكرب هيدوداو للا كيل" كفصنلا نحيربشللا ٠

 ِ -تناوماناكأو هتيدداعد دولا ثا خ مون تاه

 _ ةلاوالهاهدحا ةخامهجووايشلاب ديفا
 | فللاثلاوقاطمارباهنإل ده دضلاب تقرت ملألا

 ٠ اغهيلاهعفدي هدفي ةنيدنمسدلاصولانكو |
ف هيو ة شا لعاضفا مغ يربوشد

 هيلع لا فاغ ى

 هرقتتيل ا صوصوز ١ لات ارك مالا هحول اكرمال ان أك
 | كا عميايعي حا لع ه فضي نعفاربا أو عبارلاو
 ءارئالاب هابل الا كفا جيلاتلا يدا يربوتطار
 | تيدا ناموا ةىصن قاغول نمانهاومادالامال

 | هقيلق ارت لرب اهمال دعا اذاوا انكي
 | كاقلاو هجمزم كيل تنال لاب كيرتح|يزنلاب
 اتا ة وح كياج كرها لرسرحللا توبرملا
 هيك ؟لطل وزنا ثلننارلا لفقف نع طا
 كلا هم نخل س هاراّدام نطعاوبَو هيلع مركب سين
 خ١ ىلعامب فرعا اقم تخعو تلا ئداؤل ولا

 روحا ا ظ



 هنال يام كيطعان لعتالكاح ةيياماهنعطحا
 رشا ةئامآهس كإ تططحيل تدرفانكافولو وشر
 نكد وم ببس كزيذلا نيرلا جت طخللالرإفالاه#
 نرسم ريو واشد روم نيرو! لحلو ةقفص حب عيسج
 رشنالا كراش هما كيش ام دحا نمد ذا تنويم
 خاصولز ندنيحو كا اكموعلا واوا 'اشثس نا هيد
 سسنج نالذجإع يا بون ليع هيضيخن نعام دفا
 مدر إ نهضين اال هفضن غلا كنرشنلا تنحل ندا
 فصلا هنمتتل هزل هيب شهتمضاديشس هضنب ٠ يتش!)بلاصدولول يموتملا نيء] قحالذ نيدلا لصا
 هبصضن نعزولا نيكيرضلادحاربإ ا ذاو نهد ق ه تحايل صام هيج هير اما ةصاقملاب
 ناك نا مكنملا انو بمال تالئاهنال هربا
 «يلع امهدد بوجو لّبم نيداع ده ع نويذولل
 صام هنال ىِلأسلا هني بد ةصاقملا تعم يح

 معبلا نعنوبرلا كب شل ارباولو كضفامال '
 مجاولو ةضائلاهاشمو هيماسرم يعجل عسق



 .يصيعتمول جالا بصغلاو قياخلا دنع هعمجتيش
 ١ اضناوابغود ع ةياتيح ءووسغلاو جدؤشلا ال قم

 ! ةعييبلواةيربي م «تنب دررو ىرملا هيهب نا ضبكأبب

 | ترهو هرحو ثمل »هي ريي مث الخرم نمانكوب

 | اهنيلعهبيهد نعل س يردد لاصتكرشلاو
 | كنه نعال كايرتمل منزانحا باق لال سار نموضد
 هنصيت لبد نيرلا ةمش هزم نال درصور اف اسرليع
 ظ ا لطم بح ّددصو اس ونش ان اكول ان لطاب هنداو

 | ةّشر ولا تبجزحا جانقلا نقب كل ضو رج

 كلامراقعو را نضكوغو كرتلا عصا ةدمحا
 اهوغقر ةسنإ بهذ 3 رار موحترحا ىأهإ ةموطعلأ

 لكلا 22 امي نيد نعوا سكولا لعفاهل
 |هوطعاا م لف هضجح الع قيشدلل رص 0 كو ١

 نع هبحارحا  ترضوم ءانمند ىضد تنس طرب نك
 اولا معيإل ننّونلا دحأب اهرمعو نيف
 سيديا لإ دنم هتصجز عملا و لعام نوكي
 ليصل دنع نب لورا روتعح مه بسال وأب رلانعازّؤ

 هجعو



 ضرونولو هيل البحو هرإ لدن ش هبيضد سرج هللغو
 هنمال هثرااوركتاولانكو ابرلا يملا قللطسن اخ“ ٠

 ابل مو ةحز ان وطتل لب ل بيب نسل هجنسع ظ
 تار نود رك يل امو هنرولابع ابحاوضاوا
 ويعم نيبدلا |هايلخ حال ييتممبل تودزلا ل توك
 لأنو الرج هر هملركذ يي لطإب ايبدلا هيلع زم
 هذال هةتمح نم يا 4ةمدا عرفا ارب ائولطرشسول صو
 تعم هييضاررو طمسيو هيلع وج نضدلا كلغ

 ع يا هنعلاصملا بيضداوعيقفو اامزعلا ظ
 ميت مونمواوا هدضيعمماهاو مزمار 2-7

 متاحا وال مصاب هر نع موخاصو هنم
 هذيبمدةإ احلا اليس 15 طلع ضرلاب

 /موعسد ادا ههوالاو لاكي | لبطل ةستخا انكم
 امزلا لع مينغ ةةنيشلا | نم موتك واردع ختم
 ابامعاقإ | ىبجتكرب نعراص: كفوو لإ مابا
 راج ئا وتم نوزوموا ليكم لبع اهو نيدالو
 رابعا نول يار ةيملاريهعلا اوف ةلتملا



 ظ < سيسج ةكنتلا ف نا لالا نبا لاق ةنبشلا بش

 . فلضإ ليتني مانا امذاجحالا هجر اصلا مند

 ش نو دوموا ليكمريغ هوة ىج هارلاولو

 ىعمتال اهنال 2 ةدرولا نم ةضيلادبف

 المصل ارب نق تناكول قحمبب قاسماَسل غزال

 ةمحايلا هي قام ويعداعنرلامن جرف اهتموا
 ةنمهلاورإصلا كلمنا ميشال '
 تنير صن نايا ككل اينسنلا ةلجاخا م

 ثيل ةارب طذد ىتبحا نغمدو ا عوحر الب تيرلا

 مالو 00
 ملف دول طيح نيد وع نيدلإ ١تمملا لش
 لسلق نعاولال كولا زول ع ةيلشللا اوولرصلا
 مدد ضفوبس هد رؤلابرتعب لكلا تدووؤلؤ عمد
 يضم ىلإ وجاتيحاللل هيأقؤأذ يلمس نول

 هتيم ةثرزلا مادا واوج اوله همسعلا

 هؤطعاام ناكذ ا اوسلا لع قارلا يدون

 رواد رااازرا ضار زي مرت انج م
 م



  هنوكي فاضفل ثتو مزب مبتي مرا ريمر دم يل غن

صو ءاوسلا ىلهد رار نعول ةراكملا نغ ١
 تع مدا 

 جد أندهلا كصيئدكتي لولو عيضايعالا ضعت
 هرك نبرملولا نكد جيك صلاافإل ما نيد مك لا قا ظ
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 بطين دوحو لعل جعو ةىصلاب ق قميد يوبضلاه

 امنع ثراوكدكرتلا نم غلب يصؤملاو يداتنلا جي

 مان ةثرولاىاامحلاصجدانتلاة له نم كارو
 اهولعل ل نيعوا نيد تيب رياح صزيب نم جرتحو
 كالئمد السنا قالخاد ثلل د نوك,له

 فق اواىكح نإلوعلاو لوملا نيب ليال | ضربا

 لوا نقنكت ضف كونخرل دعا أمدّمم ةشانملا

 دّمىملاوه ناوفررشالاوه ام ثمن هنا هاقاتنو

 لطدالو كالا هنا يذازبلا نيم تتقرب انك
 ةلاصسولاو

 روتتي الو مخرب سونج دوبل لطي

 دمي صن يرعملازولو « بياع لكنماا باغ ٍ

 روصي ىبجالا# غرمول و مزجي ملفاوتض فاك نا لاق نمو



 ساسلاوهو ضرالا ف برملا نمةلعافم ل ن ظ ” لا دا نع نوط نم أنك مه

 :+ امها اهدال اولا اب رمكحو لىبّملاب باحالا سكر و فانيلا بنت اج نمل و كاملا بد بن امج
 [”ىهر دالا لالا هتصرت نا ىامنضلا لييحسو |دّتبا

 ١ بدل هنا طق ضرّمتسل لعب تاصزسب جرلاد
 راسا ماما ةاملا نحلاب ايصانع هتروريصل | هدملالا بر ناجحا ناو ضلاخن ا بصغم جدأ 07 عرمأب هزيزملا لولا وم ل مكون هيلع ضّئلاذ
 انو اللعوب ز الم ال ه١ ©د اتفلظمءإرع لّشم | حا هل لب نئدْيح كاضبلا جرالو تدرس نا
 ب مد ىبمو يالا ةثدلذلاو ريل اذالح

 من ءاضا لمع اذا تيل كه هل كيسالف
 أنهيتف نائخإإ ةلس ايلا هإ عّرجا نحأنتتسا

 يك

' 

١ 
7 
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 1 ١ لقينا لع ةنمرفااهبو ميرلاب نانع كرش دقعي م



 ندي ىلإ املا ةفدو تيما هنالرتسي ماك دما
 توت ةعاضي كلايلإ هاك جرئاطرش عم ٠

 ةلدقل صو لماولإ هلجرش مو مجربتيم ةليكو

 بلاملا ار نوكه عبس وم اهطرشو عمرته
 كافل ثواعه ونمو ةك شل ماو ناعالام ٠

 «طصو ثق لولا و ةرافسإلا هند فكو
 يد أنمملاا هاذ كارلا ةدينببلاو هشيم برانمملا
 داج ثلانلغاناو نمل براتملا ليعاذ نيس

 : ممهديشادبع لسنا قولو هرو ا

 سؤ بصاخلهإ قدك ناحل مند هند براضو

 فمسصنلاب ةبراضصتم عل دب الما عضم
 أمك اتيدال| يع ملال سازنىكو ينجذاغ
 مس انمللا كلا | حسم هتوكو ررمرإ ني هلت
 ممصلملاناإ ةكرشلا ندرك ترمس هنكمل

 ةلوريعول ذأ ميأشس امس علا نوكو هابل نخ ١
 بيها نعامولوما ماك ب سعت نوكو تدم ١

 ججرلا نم برازنمملا تنيمر نوك اهله وس نو



]| 
 ف | ١

 ظ ظ

 أ

 ميسا نيمو هنيجوا لاملا ساد نمل لورشول يدح
 . مو لوزنلا لطبالاف اه بسند هع ةكرشلا عطتوا < ىلا يداه بحجج او لف ةيلاليلا خت دسم
 ١ ليضإلا بر انهو ةخيكوتر لالا كل كرها ١ اهداسم بر اضم لا نكداوطمآلا اكولأيارأبّتعا بعمل
 بر لاناذاإلا دوم حلا ف ةيملا كرك لولا لا
 ١ ترانطملا 0 ووعالا <رلا ثلث كتل لاما
 2 هنالاهداتلم هدمولو لال! برل لعل اذ تلثلا
 9 قدؤانامزو نايت م يلا مفلطلا 3 | برام ثديي مزاطوابتس»هنى ءايضاالا ٠ ظ تقاسو هينا برازملل اهعدي ة دان 3
 1 :فزأتم ة كيس دّصندادساةولو جيلا
 ١, لالا ضم ياءاتجالاورهاززلا يعمل يللا / || عفدووإ موالي غشاء امم لكوللا وشل

1 

ْ 

١ 

١ 
/ 

 , || ةنراثملل هي دله الو لاما برلولو ةعاتنج
 , | .ةلاجالاو نانتزالاو نهرلاو غاي تنير لك
 |١ ؟كرطرتنبل انتصرت دصرارجا ساو راس الاد

 ١و



 ةلاوحل لوم يالا تحالاو هدريهظز اجانرس ضدوا

ل رسسعإلاو سيئالا ىلع انمللممىّعلاب
 فلإذ لكتإ

 لملذلاو كش اندر اسما كلعالر ألا عينص نم

 متي ال ىذا ذا كيابل اما نو ايالا هنتي امج !

 ذل ليمن او هبا بتسلبالاه ضار إلا الو ةايقنح
 العيب ملذراجلا حيين م نس امزال كياننلغايقا
 اذا امكلملذ |رهملع كلل يمي لانه مقاما

عوجو رك س تناك رجس ل ظ
 ظ ىَر ١ 0 اولد يل 5 و 

 ماسه لحصوا ؛املاب رضع وابن ير اَنْ لاَ

 عىطتمىبف كإ نإ لقت هإاهينراننزبلا

 'للبلاقاغاوةلاملل نهب ةندا دعسالا ليال هنإإ
 هنعبص نإ غبصكه كش ءاشنلاب عصقولهنإل

 ديلان |ءادق لخدو خبصلااداز اب كي رئيت وربخا

 لعالم ول واهل ام ىضهبلا بوثيلا ةدصخو

 . سال لاةامناو ام يصاخ لياكك ريش كيوتل كلاب
 لبابا هلال غيبالفءاسالا دنع صتش داعسفا نا.
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 فوووا ةفلسوا لب زاك اضااكليالو
 لش ةيراتملل نال كالا ههيع ىصختاو ا
 222 كال ضيلام دقفلا دعدولو درمملا هييعملا

 ١ هصيخقايالز هلزع كليال ندنيح هنالانضرع
 ١ . سيتعيال د نمل اربغ نال ديملابأن ديوس أك
 ١ ةلم ئدّسلاامادلاك1ل حج نعهيهنكالصا

 ١  >لالو صيرتلاب عيصان اذ رصم نمت وسك
 2 مازغنلا كرذ ناكمفلانْطاب نضل هه ناق
 ترانملا تداع قافولا داع مح هنو ترعس مثولو

 تايغل مب زل ازاسعإ ىضعبما يي داعول اكو
 / ةدزلليع توي نجح شغال و نيا نحف جوز
 ١ ويس اوراكولا نول نيد ةباتج لالا
 (( ةديتمملا ةندررلا ع دنع كذ كلههنأذ
 واهي ديساوه عيبا اليع يز[ش ام هلاكولا
 | برادملا يا هبلع وصي نحال ءاهواط دراج
 ٠١ اتم توك نا ادصوه «رلاملائنأكاذا
 - ظفهف ذيول ةطساركل اللى ار اكن ميكا دبا

 | - فذ



 ارشلا حقو امهتمدحاو لع قتهب نمارش لذ ناز
 تب اذكت اتوجل دم انركفأك ير عكمول ناو هنفثت

 هلظج قتعارشنا ىوب هيمو ةذايزن مرلازهظ

 قو هعنصلال ةقثعل كلاما تين جتطدرلو 1

 ىولءلالل بر بيض ةمو ئقتوملاهنعلا

 بالاو| كرش يع تهن نم كلل نشلا يعشن
 دقاولا ل ننغنئءعصلا ليغ قدي نم ئمولاقا
 تم عرتشا ذا نوال يضسلإ هيرغنإلذا

 قوس ف نا هيلع ق تنعم لولا ل قت ظ

 , عم ران يل امناالخأل الاد نيذلاب . ٠
 ياسهانلو نإ قهةهااعتشب(ةنصالا ولا 0

 هبتمع تراضف لم هاد اذ ثل للاهل

 هيام يا هفنقد اننا هاك نإولا ا

 دوكذلل عرلا دوب كلم ا دوجول هتؤعد تدفن
 داولان مهول ضم جن لال برل يس قف
 بلل تاع هنإل لسعمولو يتلا نيمنت
 ةةبوعد ةوئدرونافل ةمالا ىا اهتمام مشل



 هم لح اهارتشاإ تاه هوزت هنا لجو اهني
 2 هلو ماتراص هفضدو اهلا اهتمي تراصولد
 لذ ل بسعمواؤ لس وعول ههدرو ألا كلامنا نفاعو
 ىلا نت همأغو يش ال دولا دال اهنلع ةياعس

 ْ تحداض(م ا ةيكرملا يق خرش ةدرملا هرقاذ
 : شين كلل بروين فهم رغ حاز ةصاخ هلع ناضلاز هيصووأ جاشلامكلتسا ئلوطمو بصاذلا لعامل اعاججاشلا توسل ىلا ١نمع ول ك ارضال تكد دعا نأ نم نلونازملا بلل | مل لبص خا تللاوني تينت لليل ءاضن اف طعرشلا لا لوولاو لوالا بر انما لملشم رجا فاننا لب جب ناو نامنمالف ءرسئمندأشلا تناكأ قالا نيم ةبر انعم همنا عون لماذ اذ كليوهد عليا فدل نال رهاار» لعذاوا نانلا عر جالا لمع نيلاع هفرلاب نمضبرمل كللاملا نازل ىتحا بد اضملا

 يد



 نيم دإثننإو )اه سانزل والا بدال ىفم

 هك نينا نمتهنالو جرلا ةنحاراتنحاولو كلاشلا
 تلشلاب غفدوعفرلاب كلل ثذا ثان شلل

 داقضت أد نيبفهسا قدرا لور ليقدم .
 سيساالواللو هبطشالغفصتلا كلايالف ٠

 ام ليّقولو طوملا شلشاايضاشلاَو ىأنلا ٠

 انهل اج ةلّيسملاو باطنملا فاكي هنن كئزر

 فج اماو والا نسب ياسلاؤ هخلث فاخللن

 لسمو ثلث لكل نوكيم فاككازابتنعاب نافصن

 جد نس هنو كل نات وا غوش نم تاق از
 ثلثلانمرلا ٍياشلا لهشولانكو ترد نكي
 ل لاقولو لوالاو كلاما نيب قايلاذ لقوا
 فضنلاب عقدي قاففمد اكييقجر ام
 هنال قب اهدأي ىتساو فصلا تاشللو

 مةصاراق هنداق ير ]م ,] يقولو هاوس كدرترمل

 هةضايهترو ناقتي لسع لمع نم ناموا
 لوالا شالو كلن[ اثللو تممنلا كلامالف



 هشيلت ياذا ل 2505 ٍكاشثلإ هلام هلحجل
 امد اثنا لوالا نمغع اهل هك ةلؤسملاو
 ,طرش ناو تيثلشلا ةمالس مزتلاهنال ةممشلاب
 ١ ' هلث كالا نرمل لرش هشلت كلاملا بدانعلا

٠ 
١ 

 ندد قساو يداع هبه )ق0 نا ىلع هل ىقو
 اوراتخسا هذاكراصو تدخلا هلي طم 2

 خو نلتكلا ةماعلا أ جرلا لت يلوغلا

 ذي تكل 00000 حجج بل

 ذل 5 573” -

 | اهيوعولو هبشحاذ طلخاتح جلا نتملا
 . هول اوم, | سذقزامل طم و ىيحاومانو ف

 طارتشساهنإل ىد ه«لعضفوالا عيكنزول نأ

 ْ هبسك دلال نيد هنال ذل 0
 2 يضينملم بوابل هلام يو
 از اكو ةىملا ونمو ةيلتقللا جئمهذال فعلا
 لو ١هيرادمم عم بر نمل مماطمارجشن 3

 ترا ئالتع جلا ذملا برانمملا م للاملا بل
 طرخ 2رشس ولو هال وم ٍتراَضولا رك هالوماعاهرش

 تاقرلا دال نيكولا عزل جا
 امالوا

 تس يدار وحتس هوو يي ىو يسع مك سس للا 12111111



 طرتما ل املا بفرلو ا هيسفنل هاش ناذ بدانملا | شي نإ نضعبلا وشو لو لاملا برل طو شل توكيد رش هجد هل حبقملا#هبساحموا بر اضم ةالمالاوا
 هتيداتو هر طورنملانوهبام ناجح اال نيدفا بينما نيد. است عجبا شالو كك: منعو يدتحربلا اذ اج ةييمنلا لرعيع أنما كلاللف ال او رعاطشسن اينجل لمورشملاو تلاع جدنا نياسيتولا فن كل بحلق ال الاف تاع هيلعا سنا ىبحإل ضجبلا لوس يعم هلال .يبجالاغسناتالاو

 أتوا نق طما م دحا جونج أه ىحا ىلع ا لعل. سو هانعبانكو ةااكو افي كل اقدح تلا ةبر انما لطننو رب هفامزعل هنعدذب م نطالد
 انهعاب ضورعلالاو براضملا تامة ذازملا 0

 املاماع راضملاو السم هو دعب داعين أق اطترص دما قوبل كلاب بصف نورجن هعيب هإف فرصتنلا الذال قحو لطي لطب ١ نق عيولو فرمنلا



 1 اههال هذال نللبكولا تالتعةياننمإل ماهتا لب حح
 ظ ىلع ىف ير (ضلادتراولو بر انعلا فدل

 | -هورلادادب قلما لتقدا تان اف اهلاع

 ظ ءاتراولو رجمانسلا نع كيال: ل هن نرغو

 || تاتفاعا هي رظتتو علب ماداجا طقف كال
  هلتزهلزوتعو غاوعرتْشةارلاةدروات و وووخ

 ١ وضمو ا قلطم ئلعر بع هب لع نا ليكو هنال
 ةكوا ار عنيا ههيالاو زم لوسزوا لدع
 | 2 تئانل كاكمولو كاثا توك اكحولو لزولاب
 - كالت سار سن ج ضالط ناطامانموه ضو ع
 | ولو أثرعاب ناسخ تهت ان نما مانلاف
 ايس رمنبال ءاهنعمافناو اننا

 هال ثندو هلاس سار سدح نمدّمن قالو
 2 نلاروظبلو + ضخ در بوعول نأ تيساهب

 سلايل هذه كانت كلل تاليالو -
 "اه جو نمل لع هذال ذال ا ىصيبغ اللب

 فوك

1 

1 
 هه 7
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 ا
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 ١ : _ زر ماا
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 ظ
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 ا

 ا

 مباع ةتيو ضنك شضلادما تزل
 طيبي عرو دوج ١ يمافوزدإ يح هعتما
 حالا, لعن تزنيح ذا دوجرلا ا نمتذا لعب انملل
 لكى ب ناب سويو ختم ددتح نال بجا هيلالا
 ١ بكولإو ناينيصقت لقا ىلاوتغ هنال هبلعٍكللاملا
 طك ىتللاب نارموي بر انضم اكعمتسسمل او هييبلاب
 اسيردإل لالرلا انكو ىضا سا ليغرع جير نمسا
 يرتشدو هيسإدا غرم وتس عرس رمال نالمب
 رجا عسب نإ ةء|بحلاو هيلع هتدرءدع هه نكرم
 اهو يلدز وينلا ني هإ تسمو ةهدنزملا ةرم
 هزل وبلا لا ف صم يمر انضاإ لام نما شانه
 ىو نمزبرل جيلا لع كااهلا دان اذ يبت
 بلا متو ناو ترها ةندال هر نم ةرسساف
 همس والام كلهتم ةفردانملاتنهو
 لنفم او هلام الز كاملا ننحايل جولا اذا
 وب هركذ رحم وموديل نم ذاع امض زيبا ىف

 تذع”ددرلا متع ناو لاقذ ةبر أنمللا تيسو إس ظ



 ] ةيهانلا ةليهلا يد دي دبح بقع هنإل ةبراضملا

 ' امنع أ توتا نين فهر بسم برانمما

 *ضعبو ا لكوف بن كشنالةببر اهتم

ال! ىلا هيانع فانت ضباب ةيادهلا سن
 ك

ا عددحلا ناو صامل ةبداضمإل ةعانمد
 | كللاملاى

 يرتشساو هم لبد بر أضم ماىيود لالل

 | سهل لماع نال ادقن لاخلا سنان اكن ا تلطد

لثيال نئح عريصل نضمتنلا نال الاضعراضتاو
 

 فيعني نارب تيتمد ضود عاب نا هيانس مارب

 شو 0 فاس ذا هامل تلطد

 ا يال هبوكرو هتومكو
دب ”ىلأيزامزي فوعل ةداعهحاتمامكو

 ه

 ١ إةّمفف لف يحاهنال ةرسأف إل

 تاو تالضرعضالا يو قام كب شو | دو

 دم ١ د نتاع هتفللو اوس صملا قمع

 اذ اامارع اظل لع هنا اد لاو عشت



 ىلا وايياي سيمر هندال الام هندي مام تلم
 تيلحرل يلام وا جذاب اماز>و ااهيلامو هل ايضا سم
 ديازلا نمددو دمت ييامدر هلقاداو ةصخاب فدا
  «لايلامد وحول هلامنم ّنفداولو ضورعملا لع ظ
 تالا تزحابو كالا ليغ هجر ريل كاهولو تلد
 تى اننا ل11 نمار نم بر ادمملا هّفتفدا امرين
 ءاريتنت ا ىرلازم خت صقور هام سنا اذ عزة
 ىاذيمل ناو كلل اميل اكل يحي هضنفدا اانا طش“
 ” عاتب ءاب ناو بداضلا ىا هيلع سالف عب
 كتالمملا موه ءاتلبا لع هقدا| م بسسمج ة رجم
 هىنعو ءابصلاورانمقلاو لابمملا جاو
 ان كمازا ىلع ماقويلبلا ل وهند هفمديعاامم
 همضْح هنو ةدادز بحونام لازما نسال مم
 !نهزاب سلا ع جاىداّكلاذ دات عادا اركخوا
 *« تش ىلع هعفنا ام مند ال هياهبل صالاوه
 يس فصنلاب برانعم ةداملاو ةدابزلا تيل
 أمري وشو نييلإب هعاب ايا يني ياازب اهؤلإب



بعلا عيابلاه نمت لت هيافاغأتفم رع
 ظ د

 كلاالل هنعدامودر 2رلا ىشب بزانملا هزع
 ١

 ًاضراخ براغي اكلم دنيا ودرريصدوّقاملا

  تلانمو هيلغا وتمتد وكي هنرى

 ةيسايو فاس اضزسو ةنب اماةدرانملا
 ١

 ىوضحو كلاما هفداح عيجلالا ساروا

 فكقبرالا ءان نكاو ةئامتطو نائلا
 زو اصرب هارْشس هناا امين نيل لعديملاعس

 مج فالارمبرانأ طعن دسعلا 1

 00 نال قالا ةحي
 ماهم اذلا لاما سار نال امتتمي الا تضد
 ْ ارش |دبععلاب لال بر "نع ىشرواو

 انك و هفصب ار ههضنب لاللور
 . باضلاز مدا لن اوجاع هنسو ءاركو هنال

 ١ هلاتعلا هنو اببع انولابوكشولو هكعو
 | ١ نول انا نأ ةددلتنو اطنح لمر دملا لتقف

 يكلم ررق لع براس لعهد و كالا ىلع
 1 رروك و
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 رييتح 4في جتا ا هك دج هحا
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ْ 1 

 ا



 اوي براضملاو ءأياةثدلث لاما هننكديملاع ظ
 ىلو سام قانتلل ارقلاب ةبراضملا نم هجر ظ

 فتالث هلذ ارئلا بذاّضملاو هفدلاكلاللد اتنعا
 ككهو ادبعابزيلاب يزتاشم ١ جانمب ا جيلا مول
 لب نيما هنإل نمتيدرل عيابلا دتنلا ليم نمفنلا
 اركي اركورش يزحا اذا! بداضيلل كلاملاوفد
 رم لالا سارو هيأهب ريغ ىلرزحا جذد كله
 اهيتساري اناث هينا لسكولاتالنع جت داخ
 تعتد كلاما لافت نامل هعم ةدساماال
 نيعلا تهدد كااىلإق داضلا تروا لالا
 ضوُصملا ارم ل ملا نال بداضملا ل ىفلاذ
 ىلوالصا عكئاول ام تيضوا اثم نضاتلا

 سل راروم بيا نوم القتسلا ناك ٠
 هذال طقذ <رلارإ بهم تف لاما بيرل للا ف ٠

 مبتلي ةديسب كاتااصراو هحميج مما نتسبن
 3 لالا بد هيب ةنييبلا ف اهاخاتقاناف
 بانها ةعشؤ ل إل: ةدايزلا هذوعذ



 ] هنوكب فالتنحالاردكتم جدلان ةدإب نلاهلوعد

 ظ لالا برالوقل اف ةذصلا اكول هن الاد ادنلاق

 < ههنا هن زا ةوتوخما قد تلا همس اقثذلف

 قفا ات ةئاَنْجيوم كلانا لاق و أقلاكددتو

 2 ترق ترانا لاق ول ناك وركتمع هزل ثني اهلا

 اضمو)ةفو درؤزفا ةنعاتمد ىهلاملا بدلاقو

 أشمل هيجيلم ةغيستلاو كاملا برل ل قضل اذ ةدر
  اماوؤكتي كااللو كيلقلاهيلع د هنإل

 مدد انشمللا بر املا ضرتعلإ كلي لا عداول

ًاسيئاف تاننمل وكت هذال بردان لوما:
 

 ةتيدبف نشب امان( ناو كلت ةعربب ءاقفا

  هةلتضالااماو ات اشاوتلا اهل ىلا لاملابد

 ١ فالطإلتا بعلا هر أضااعداناف يتلا

 تجر انزوملا كوتفلاذ وشلل كللاللا داو
 - تحال و

 كضلا اعف: لكي داولو لصإلاب كتم
 كلا

 2 ةفض ص عار معنو بداضمل هنيسلاو

 أت ئيسلا تتقوولو نامصلاخقناَن مزيل ى

8 "1 



 هفد عمن لم كااملا ةنينهالاو ٌةزحاتملاب نقد

 ذن أايخ ةبرانطم هسن ىلاريئصلالاميصولا

 نم هول دولا لهجيالا نإب يوموسزعلا هدي 0

 مرشس ف هماغو هلاشمال لعجاممشلا هلا ١
 كمود ردو بر أضملا تاحاهندو ةّسابعولا ظ

 جارك قانيدداعت لافي ةبراضلالاه ٠

 كيل شالا اشيس براضملا عقد را هيضالا د 1

 مرص نوكأ قم را تيل اروها نم نسر هندال ىمنض هنع ظ

 :نلاةاسات : ف تأمضلا تعد يىواتلاوحتويد
 جويسو مالصإلا خالصا مزال ىعولا نكد

 لاتضاعاتم اهيلابع يرط.ول هيمو ةعددولازح
 فللالاداراوا نشك أدر دحا قحيكسما]نا

 صار إىل هوب لعرعخا عر لالا نق نفاذ هعيب

 كالا سار ف بصالة رم ةفيررك
 لتتم ليع كلام امي <ربانم تما
 امض 0 ب اج

 ةصحنوني تكازو ةبدانعمايؤضدو ةبه



 تانمال هنا هي ّينملاو تلة يّتناةبسهلا
 هبهلاقالو ةتاسااهجالا ةيداتملا الاعلام

 هد: يملا م ضتيلإب كلي هو ٌةدس اذاهؤل

 هنأبهرل لوو تعض هبدو اهنو نر نف ذلذ ىصيس اك
 لس انةسههل ةسنمزأ ىلعانشع هعدواو

 عادي 3
 ةنامالوهو تكلل هإدأموي هكا غشنا ةفانخإ

 اميلَس اشو كرتلا يا عدولا نمل وع

 تملا أك ةلالدوا اًييرص هلام طم طعما

 نمتوكٌري من ,؟اس سينجل لهي ةزخاؤ هر فد

 2721 ع هطغج متي اهكاجالا نمينة نال

 صخاو»و تيمالا دنعتلرتي اهةهئذولاو

 انكر غعو فتصلا هتّمح اذن نجلا دك

 لج ءإنسكهي ةياتكواتكنتغدواك يرض املا

 الثم بولا انه انه ئوظعاو | هرد تلاامعا
 لق المعنإل ضةعندو ناك كتيطعا لات
 نب تعد زصن يدا ةعيدولا نكل ةمملا



 عاجز يدب 52 ات

 أكمعدزلل نموت عاياوبو اديس مرو |
 هي لعضو نع تكسول امكتفإ ال تداذ شتا كوك ظ
 ؛١ يمامجو هباش عيموكه أجل و لوك هنناؤ 1

 اهطيد ر ! نسا ث انما برل هإ كو ىف اين نق
 نتح نئانهو هِضامجاعابي ناكك انه هاتف

 ١ جحصم ةنامالا تحنواها و ظلال وهي

 كتتعَدو !بنمائل لاق قل كح عرحقو باجإلاب

 دابّسحااّسدرول ناو ند ادتتشبلا مرعار فوضع

 هنلبغنيلا تباشإلةلبات لاما نوكاهطشى ظ

 نمئدرمل يوهلا ىربطلاهاّيِدإلاءدواولف .

 هيلع فنملا بمول اذ انيلك عد 7 37 ظ

 انركفاثف ةنانوعد ةقناعابسب نفع "ص 2213

 بانت كبطل ايزتعادإل ارو طضدملا بيوحواوم

 ةيددولا ناك ذاإلا كداهل اي تمد المادي سد

 لزرملانيكما اوس اقلطم قليذلل | زعم هأيش رجا



 يللع نإ ئطم كارلا ثدحل لا وا يّسابعم كلها
 ديه دلع تارامإ ا طارتش او نامنو]فملاريغءدىتسملا
 ا رن لطان فاخلاو ىاجحناك
 يكس وم عائد اىهل ابعد هنسفتن اء فشم جدولا د
 عيلول انه دىلؤذ وبرامج كيور
 اضيع ققنبالو اموم نئكينالو هتحوزودزيملا
 تاجا اهتحو نإ هيد دول نأ هصالخخ خمنرلا
 |يلجم قاتم لا ليتم ةةضفنلإ ال ءتكاسسال قبشلا
 رشاضمإ ولذا يما هلايع نم ياه: ىكاع رو ىيبع
 «لايغ نمل هقرلاهل ايع ين ن اجر هصالخ نص
 يبات مانع عم صج ىلإ موس! نعم انرفد
 . كلام نبا عمس لايع هل ناك نإب همها ب دجو
 5-2 اخ نعبو حينم مويا ظفح ناغال الاد نمص
 /| هتمروةاسو هليكوكهاامظفي نع ارإكمخنا
 يرينا هياغيو نا خان اشعيو ةنصواذم هن نطو
 فتصل عرناو عرتعو )يكل نلا ةرّمعاو كلماتنا
 الينا اولا ءرمللا فانخاذاالا

 .ىلو



 ا

 ١

 نإ يلاواعرامج ملا نم اوي وياعولو 008
 تعوم هال وا لايعني نما صفد هعضحانذاالا
 هاتفي انا جليد فم عر حرت اب وادب

 هع ضو لهنا قدضَحا كلفدا ةزامل عفنلا ىأ
 عاجل عضو ماهدالاف عووملار البر يا ةتيببد قي رتهلا يا
 ” الفال بد لضخ ةشيبيبإلا تدضدالا عاد
 ةذولاهعتمولو فيها هددإبو فيفئتتلا ةيالهلاو

 مل.هيلااهلعا نلف هتيددودرل هبال د غينلظ ٠
 والخمول كول و نفي كلم با نوفل

 بع ادداق نهال ايلعمتمةمؤلج لذ هإ وسر |[

 لاا هفب لع ضانخون وج ناكارلاوب نم ايفرما

 ماظل ابلطك نمد ال كلم نأ أبعمان وم دمناكنإب

  هكضايناةئجاضدان ا اًميس ةتعيزئلاةئاكول .

 هنيا له ايلا هفنلا نم دنا وكلم عت بتعب |
 ماجاب هيحو يلع هد وقتي هناو ل والا قايلإه حش

 يزدل فيسزا ف اعيماباتك ة دازغا تغدو ول انك |

 أهم هىثس لف هنيع اربع قيقا لاهم

 ظ



 أ ٠ اهريتعنا بلاطولاوكت او اهتلعاذ ا ثيراولا لقول . تاضالف العب هخداوزنا لعاذاال هكر ياني - نيم نمضي هنأت اله عووملا توموا ةنوم ٠ .. ال عيل نموا هننو هيناذ جوزلا وح بيهنياليل

 | انرم هعمساذاإلا هصواخت تحل هاذا عذ :لدو ١ نمعي)] ةئيدولا لع فراسلا لداذا ثراولا ١ ندا يهود لايتم يالا اوس هدنع تناكول او

 اههاذ تانائمإلارباس ٍيامكننحالا لاح ننحالا

 ' قديما لام الجيتابولظانلا نال ةلذل اب كتم عيال والهجتدام تقلا تالطمع دصارظأذ اهبسم هأيبشالا ياس موشيملا نإ ضد أنس
 كوه لع ةنئضولل مار دلاك جف الاب ضمولا تيعلذ بعمق دجتلا | ضرالا نمل يا جابي نمط
 هد جون مونخو صرع و لذ ها نهاد أاننجك هته ١ ديمو رهاوزلا يهنبا عفاو قنصل هلاة او



 هتجامدرونمضتدا اهلا غدامناكف اهيا نب ٠
 النهج تامضاةأهشاءماشتيف لئادسولا عطا ْيقأ |
 اهعووانمانعمابشمإلا يدان ىاشلالاوسإل |
 الهجم ّتانسو هنشيبب نارونصوول هنال هنئم بالو أ

 بد ال ةيع عدواولام فةلثع عدوم هن ال نهم ١
 يس دمدمل يع صتيلا لاه عاريا ةمؤل هىفاتنإخ |
 سوقي عوام اطل ساهم ده يلة رافللا .

 ةايساهتمرسلوذا ره تءام شتا نع بشل
 انهتنسملا هلقذ ام محملا ىلع تيتعف انسلل دحا
 تاباوصلان ا ةنانيا هو نعت شلات د
 طانهفالخو المج هتىب هزي رش بيسر نمت |
 _ معس ينشئتسملا يبا هوشع مضاف تلق |
 ” يس ابهولا هجن ىلدلتب غلا هززو ظفحعل ٠
 ظ ىلا يصعو هيصوو بما ةعستب ةشولا لو ظ

 حبس لمس لانإل نيرو لان مةتسسو ٠
 ”هسو نيدو هزغجو نوتيحو ترو نصل ناذ

 نمجال تاع خبث او ىبصكا مونعم لاوهتعبف



 | كادولةعول دج يؤتش عاوناإع دش نال

 | عش نكسه ةتافالاع يللا 0 امل
 ١ اي وع جما لاق نيحؤلا ههاجلا
 . .«سيدصعيمةكامهَولا كيب لع
 | ايعسسمام 8 هرم ووعلاو جداَ تما اكوا
 - لولو هوما هو نيو فم ا

 - نسير مي كلم ل انا طابو اناذ
 / | يمزج ادي متح ناتج 2
 - ةملولا ع يئن ال ضرب تقلل ذادزج ل لاك - ضالاموا كائعرجيوا ريس عدول انطلخولا نق

 / ١ 1 يس محم و
 ١ هدئال ةيضودزي هطاخوواربالا كد نازنقلا !| ناد هلتمانج واتت ربي ىكتاماقلب البتسا

 بداو ئيح مبدل كاد س ٍ ءنكيدوهعريغ ظ ظ
 نمير دوب انتزع ار طل خيول واودهللا ولت عض 0 هي نر تاا6 هكويم 2( يتامان لإ ظ

 اح

] 



 -.روسس يهم يسيرا 5 صين عهعح

 تندد اواع هصالخعوبإ قمديدالو اعيغصولو مانا

 ةعمنيقيال طلخا كيلا هلفل ئه ةمد رعابطجب
 فن اوازيلا فات ىافامي هلام طلذلب اككا نيماع

 اه نقد|هادحا قي اذ تاتمي دو عدد افك؟دربمنو

 داع ضيتتلا عضدرفل اذا انهى يتب طقن ٌقلفلا

 ذخاوا اهتبادبكروز امي ف ىسلف هلع ىدمتا ٠

 هيلادوهلا هين نمنكرمل اذا نانا قد وبات

 ماتيلاهىيهسلل فالخيةيتنلا هظو رغب نه ةاسشنا

 ح2ىم فالك ممن امل عل الرسول ةالازدئ لذ

 براضموراييّتساوا ةراجاوا ظفنحو ويب لبكقو

 لان ىدشلا لاذ دك 6ري يل هنيعدري .اهضع

و ةضوافمواأت اع كرو هيمتس ٍى
 ربعتس 

 هانا نهد اذا نيمالا نال صامملاو ابشن نهر

 سد غادي نال عَ ١تمهّقالا نامظلا ل دزبإل

 1ك لوقلاذ قاذولإ دوعن هينكولو كالا

 دو دين عل ]دا فال وهيدارغ خدوملا ليقو

 مل أهبوا ةبهيداول يحؤابيالا دوجعايا
 ادي

3 1 

 3 ب



 ' اهادر ادهير ٍلط بعت هإ ىقت دّيد و هضالل نقود
 | ري ننيدرل تكلمض اه دج. اهيلاح نعال سولت
 | م اهتسالا تضو نراك نم نلت و مإ ىّضد كّيفد
 رمل تكلمي هتقو اناّمني مولةنال دوج لاح
 ها عيزؤلا ساكو هإ ىّضل ديد هنمالتخ نمعي
 أمه دنع دوا, يهب الد معلا نال يأ !نومس

 | هل ىتيد دوو يللا بصعهمالا نيد لا ذالج
 - يل ناكل ة أيل ع هنم تانع نم كانه لذ
 روبل و هلوشب يوو ظيحلا فد نم نال نمنع
 ' اهيزمعا وت أم دمحول هنإل أمد ىغ سبا همجي
  (هدضا هدكرا نان ةهد وأن عداهرهل لات

 ١ مي رمل هزال اهنضالث لنرج غاليا هنا نقولا
 اهدي نال اك مإ ضد دتددر اضل درلا
 ١ طويلا تّتماذاؤ فزد نع هزال نفعل ثرغا
 ١ لاو وز هد نيديعتمجدالا كارب ابيع

 ىو

 | هيلغ صرب وكلا: رعتاع در ىذا عاهد
 دع ايفا مج هنا قهووبول ايكيربو.|يق

 اكقو
 ا 1

| 

 1 ١
 ١



 كى كننظو| ترش ىادوجلا تطلع لوو ا

 هدوحم يد اهكدلهعداولو هناهرب لدم اهّهفد

 لع نان هنفمفلم نات كا > اهب اهكاال!قلح

 دوج مي اهتمت نمو جام ةنرافلا١نكو يرن |

 اج بداضم النعي داع عابدالا مىتعالاو وعزا
 اهبرعسلا#) عووملاوق هشاخ نمضمرلل يتقشما
 فونلا©دغم كإألل يرن تعش عدو هل عام و

 ممل نمييهإناف فانحداهاهبولذ جارالاباهناع

 دايّتخاا] هلهابو نمنع هتفين اس تاذالاو حمنم

 ولا ع ب ناز جمل ايمو ايل شح بش نعود اؤلَو

ول و هيخاص ةينع نق هلغحا بنوا
 له عقد

ت ككل داس الا و ىقلرر نإ نعد
 ف

 نيلعب دنع لمي ديفا ن اف داتنكاوه
ك“ هعضن لكل فطحو هأ موا وتستوا

 و نيبتن

 . لشب ليكو و نهر ىيدعو تييصو و ندهنعبتسه

 تالي عفارلا نغمه صلنمإ حا هد دَولَو

 نباح لظفتحز اويل مشتل ظ
 ولو رضلالان



 | .تييبلاان و ئهظضحلوا كل ايعىلا عقال لاق
 ١ تجرتحا تيب يار ظنميفا هنسبنالا علل نعت هذ
 | .له مالا يوت د ارا 'تويب تاك تاذذايلا
 / ببينعم نيكل نال نمعالاو نمضنمإ ز رحاما
 ظ كلهن لت لوألا نصضند عدوللا عدوه خمملالد
 ' كللام الاّ ولو نائنمال امي ناو هتّشسرأنم بوب
 ١ كرنعكالعو اهدر د قامو قاشلا نعتكله

 ياها هنأ قدصي هنم بصل اد تنّضصحمل ٠
 | برطوف لو طاغاذاراصتعلا يتمحلا خد هيجان
 باصارجت نعو نما نما الهند هطقم عززعل لحد
 تبطغت أييجلاىيل الحر عدوملارماذ يش ةىيدولا
 نم نان كل ؛اشب نم نيش اهي ىلذ كلذ نع
 | ملالو عزدلاهنا ماجد لنا كوالا يع عج جيحلا
 تمضيق يصاولا خدفم نحل يانا خيب
 . ذاع بانل يععجر عددملا نفما ذاع اشسأيا
 ١ ةفاحسنملا هلضاملاذالخدد درهال ل ليع مع

 ١ هل بنتو مهويعو يدنموإلاو كذاياد
 )2 هفقم

 ض1 اا0ا0ا0ا0ا0اياياااااااااااا <



 هاني هغدولمل ها مزملك نالجر دا نيلاهنعتج
 ني اذا هيلغواصل ئنوامل فلما نعلكنت
 لكت عمل ضلال اذ حالا لكن واى دحال ضلوا واضر
 تذل ىلا جوملا انركف دالاق فانملا لبر ىلا عجل
 لبحفالاقق ةميدولا ىلإ ل جاهل لاقول امك كلذ هم نط الذ معلم تهانم وج مدن أف

 دمي هد داع ةيلذيلا هيلس باؤلا نال
 لاّمف ندلنو كلا ةعن دولا عضدا عدوتمال ةفيدولا
 ّجنرولا تعباتمو نالذ ةئ ىلإ ني هبدكد تنغعد
 هيا .حارس يمل هنال هشه معدوم تايص
 نمميال تبهز فيكي رداال اتي عووملا لاق
 تيه نيكيز داود تبهذ لان ولاك#الالع
 تعاضمل ىدداإل هوه تدلع هإئد اتلاف اق
 كرار نا ررتض دوا ادعو يرد الو حضم مل ما
 نئرللا اوم ئايبرولؤإ و نمد هيازرجاةصؤمو
 نضهيال هتف نؤعدملا ناكللا نتج تتفرس أف هنكد



 ؛ ١١ يصولاوا عدوملا ده عورم هيراولا ف هماعو

 1 ةونصعو | هشفد فلث فاه نا لاما ضد هذد يلع

 , | ذاع نمنتديملاو سببا فاخ ناو نمفهنءلوذ ف
 : عديل ناكول اكد ذعوبذ «إكوإام قنحا ىهشنح
 ١ داضلا ةيددولالع ضنح هيداع تاقغالف هسب

 ١ اد ًامصالف دو عفرب لولو هعيببيل كيل سالاوضر
 "| تم ارق غتسوبو ضاقرما الب اهينلع تينت اولو
 ؛ | ناضل ملا لاح كلو نهرلاوا ةعددولا وعم
 ْ ىلا انكو لاق هنريص فرملا لذه ةيالوهإ نإل
 ؛« افرغوامعم دوا اهنم وع انما لعجارسلاهّصو

 1 ظ دال ةراولا أو بلاطلا تنام حولا ضول ءاد؛

 ٍ | هابشالا نقفازب ا تاصلا عدول سبح عنف
 ف | كد ثراولا ىلا ثيدلا وق بد تيملا ثوددمارجدال
 / | قبلها ةعبذو نما دّسسملا قييبإ تيد تذل:

 ؛ ضانلإو ىمولاالا هلربجاإل ةتانا هرقل لمعلا
 ١ فس وان اال نإ هنن ممن بحلق نأع (ذا(
 ' ظ ةئيطابهولا يفد ظف علف ققعسملا هيلع محا اذا

 | وة.

 ؛ ٠ ُه 52-



 دزفوزاجطورتاضارفلا عدو م أضر أ مو انوفعئلا ثا ادائ ]

 ديغتياموانمالاهكاذك ا « لؤلوتلا عيال رتكعلاتو
 بوصس 0000 ءاو تسلا“ تعاند لاقاناو ئ

 رأت لا نهج ت تخارواوها و ةعيعتم مال مم كباتو ١

 هد اور اذلا هةيضم مرم ةرسول كا بيهسلك ا
 ديد تتدرمارمك يضف تيد مكي هل

 ]كا ةميشسا ناوايلَع اهم نول ةوبدولا نعاهزح ظ

 ع. !عسعملالا نوكتال اهدا نطسضملا ةبدابحا يف ظ
 ضرما َعْسِعِد هدهضلاتنباكا نة ضرصلاك .

 هديحإ] شنق لالا بز اضاَرم © هرمعو أضصو لالاوذ تري ناو

 كيرلا ذل نقضرقإو نماهل دل ذةءافيص نوصل كرات
 رّمنت يرامكلالما لاجدلو هلعدىب نحكلاةسولاذا

 هين داولايهلل سس بيب

 ىف اد هددا نع ةيأيللاابدسا مو ةنامالا

 تعطتعو ةد دذس ةوإ: ىف درشع ةْساْمِ

 - عقاد كيلئاميزبو سوماة يتلا ةراعا
 ل ِئملاو باجيالا هزل كيماابداذا انابحت

 هد



 ظ يني ؛هيلباقابطرشو «ناما أ هت ىوكاركحو هلعدولو

 ١ هاهي اهدإل ضوفلا طش نعاميولخوعاتتنولا
 ظ هجين همعارراو شل ةداعا ذاوجب ةيداولا عرضصو

 ؟ماحل ةعيزانرلا ىفهتتال نيعلا ةاهيج نال تعد

 | كندكو ميش عقارا !فلعاولاة وا موزنل

طاتإ انهو فيغملا لقد هتىسان ابا ةّمقنأ
 ١ ,كل

 | اع نمهمرزتساو مَن لولا لاقئلذ ةءافتسإلا
 ءاعيدو هذال أنما ولا ىلع تفند مره عش نا

 انك ا مرا كاوياو جيبص هذ ال كلر عاب هيو

 يعل مسا اقالطا نم از ا عرص»ز مجد

 ىدراجوا فون كتطعا ضع ل ةليمد | اهلا

د 6 رب ريل اذا نه ٌيداد ليغ كتلعو مزه
 هن

 . بصوتها ةّيمهل كلتلعو ككنعم

 58 ىاامب ةتهلاو ةنالت ةئزاىلاّرمْبَم

 0 نايضة رس يراد كترجاو ايديع كتم ضاو

 تيران ياس [ئيكش عج لا انكيمكرادو

 ١ هيف (ةليعل وسرت كب يرادو ئكساا

 اتبع



 ويعمل جني عوز همهب ف ديرع ة رم كلاما نكس كد ليتم يجب ثيم نيكس رع كا اهنرمتا
 نيدلؤيتو تنص ررنص هينووا ةيقؤمؤفو :[شنلا كم
 نال زاصو هرل و عضرتل حادا فاسا لوك لش ا رجاب
 هاش. ىهسانتد ءاطنفلا ىلا لذملازجا ءلذاسيبشالا
 راع تبس انيامتد ةبراولا هزلت ةينملاإب زعم اهندد

 اذ الا ين لضم أدور يرغشملا نيل داب
 8غ مزج تيلاب و تلق عيبلا تدو هلع

 ءأنهراةناق بتصملا نبا هيّمحَتب مو ريامصنلا

 طرثبو ديم نع كذلاهيلاي نمضت ال ىدغه هذ

 مريم اقالخ نهرلا ىف هسدع طرشك ل طان نامغملا
 هتوؤفام نمهطب ا تلا نال نعت الدال
 هلو ةدّودال و لب نع الو مال اهنأذ ةعيدولاك

 مايل اماوراسنلطعّدر اعلان الع راقت
 نمهرلاامإو نهريال هداهدو «دويو جاوب



 ١ كياللياس جحش ل ةيتنابهول كو ةمندولاكت
 ظ لاق الوارمتو اوس نذا نو بر عربذل اكيلمت اهند

 ديمو يختس ليكو رماامثونب كغ الما كلاس

 /ايي تعاقوأد هدا نتدرمو“*رانضعوأئزوأ لو ايوكر

 1 /رضزملا لنحزم نكدؤلا نا ةلازتو هضنتس ءدىتسمو

 مرش أفلاو تناق

 ركني نسا هل ىلوللانذا ناو «مةعقاَننن الاس امو

 زيعملا هزهض كلن نهزوا جملا رجا ناذ
 هيلا دهاياعر تسلا هإ عوهرالاد يدها

 6 كيضٍرمو هبئفد كامرا هت مإخ نائضلاب

 تىسرجا بلا نمو !ياشللافدلنح ةرمالاب
 ةسمانملا ةندايهولاجرش ف نئذرلل نع:

 تتلالاىلا و نماعيع نجس نا نيقرملا كليإل
 | ١ صاتملا ةهحرو دال ع اناا وحس ىراينحلا

 غم ف لراغ هبا, ونومل ادارتها ىلع

 هلاقسا فاتخا اهو اوله بتدهور ملا فهد“
 ظ الامر سه فاتت مرينفلا نينجارمل ناذأ ى'

 وليم



 هازبعد تو أضتلا ال ضلتنحا ناو نيغ نافع

 داما كيا هلْشِضَر ايتننإلا هاربطا ماعز ف
 كرها ف نال لاقئلو يذلا يسن ءانهو ىيولا
 داعتسا ني هصالخأّغلطم نضام عفاف
 لايم ديدالناملطماه مات سا ءاةباق

 قالطإلاب ورع بكري و لهما هإ نينو "شماع
 هريتم نقممو اوم نسي لوا لعماياو ]

 زىملاتلطا ناو اك مىيصلىه لعب «تشكب
 اثابوئتنا ع شلاو تتجولاث ءاتشننالا جول ا

 اعمداعفيواتّموي عرص اوم |[اينم تئوفا

 ينجو الشم يال طقم طعس ىلا قدا لإ قممِص

 ةيراقلإل هم ريفقا هني ةرانجالا يي اكو ظ
 ظ دو دعم اوذفزولاوليكلرو حينُملاَةيداغ
 كاليّرسا غاورنم ضر فالطالا بع كرمك

 ةانسإلا لي ا هكدا وب ىعهتسملا تيمميفايسع
 اىرسوااجج نيل ريعيل اعز أه ساؤل تح نضرف هن ال



 نيرتف سبي ةهصضع ءزاعاولف ءانراع ناكتاكرلا

 هندريص ثكالويلا يري يره يرلانإ نفعنا

  ةعفتملا «ملعلل مرا وا تيئلإ انمراراعاولو

 مايو ةسزول غانا تامل اغ معجبي تاو

 تناك ديو ضرالاب مهي ناكذاالا اهل

 ظ بسم وأيا ه نصرا قلت حايل نيعولقم ةملإب
 ظ عملا تمر و يولد هؤلكمإب3 عج ::ةيراملا

 موي ناب لإ لعنبو نس أمروا

 ١ دعس إلمي ةىتلاعتمتو ةيورضلا 1 ىلا امنا

 ظ لق ةنمْنَسويولاهعرمتمل اطراف ناو رع

 ظ لثملارهإ كتف ذلوا اهّنقو عيدلا دصتعنا

  ددبللا كيطعاربعملا لاولو ننتدلا ةاعارم

 2١ عرزلاوم النجع مما تنيبرل ناك نا كتفلكو

 | كاراتسا نلف ضهتانبسجبو طا ناجم ظ

 1 لوب نسور انيزكتلا يداوحلا

 اهتمي ماجر ملئت ئلوما ع اود



 ايزهرسلاهر اهسا اذ اإلا بانر هيلع درلا هنقهنإل

 نين راف بصاغلإو جهلا نكو ةيلشمرلا ةنقم ْ رجل اب هإ يصوملانكو ةيناذلا نهد ةءاجحإل اكنوكتش
 جارتحالاول انه سل ةعتنلاٍلوصحلملعدرلاةنىم
 يل غر اك سورجاتسمدر ةنئثالاو لال هته أب

 هدراسموَركَرَس تدلع ةيزازإلا ةراحا«فيزحكنلا ٠
 ةبازإارعسسللا در ناو تنس عوجرلاب ىف ةنتهو
 ديعويعواةنوأ هال ةدهاشس عمجاو ا ةزبعوم

 هوييحاوا كالا يلوا اهيلع عمي تلا ا هيد
 هننال كرب ادصتو لبق تكلمض ساهكةرهاشس يأ
 ىهويك نس سيف تال فر أ عذملا متنا, ايلا
 ةيراملا تناك كاد يا ىبنصالا خمدرلا تالزعو
 ىمجالاغمأ ثم اس دعتنمم تضم

 ريكتيلا:ءالاوةنملابهن كلاسالاب هناهعتل ٠ ٠

 يبحالا نم ةراعالا ثليعاميف عابد الا كلي
 انه ىلع "الكلم ئييتذ يلب ن يعن ود
 ئ(] ارادوا يوصخفمو ةعندوةدر فالعو



 يعلا موتعواثببلا ساعد وليل صصخخم ابعر

 اع عتسا ناب ومجا ةراغجلل ككل م ودا

 . وجم ديعزاعااإلو قثدلاده/ة صطي ةككرتساو
 . اللادلا ياذا عمم اند ايم ع الب
 / بهنام ايبصد|ءضايمذرافتساولو
  هفتبتوب ىصلاتاكذاذ عىشلا قم يا هنن

 هذال نضالات نين ريل ابليس «::لع ام ظضح
 سرا قلي رغنمو انكيءيتسملاوةراغ
 اكيلايع عادل مضطرب تاعانخع#اننم هي يعخسد
 .٠ انج عضم ول نضوج اهتممانجال هال

 هله ظلام ةراعابالإ نسل ظفمملا هكتمل

 ٠ قمن لطيدولاو ينال انكو ل بلا تدل
 ناطالذ دنع كيطعا اقف ةدراغارر لخر نع

 هل عامساو هز ذائؤت مزح او الظلا فهذ سضلا

 ميه اربانع هيناذ هرذلع تاطالروثلا تاو
 مىلا

 ١/ [خيموياتواةناهسا اذا هلت نس هتان

 . كادر عيطوتلم تلقا يفعتنلا بكي ةلعارزلا



 زبه نمطد نا هريعبو يتيبملا نو نك قس ب نلا
 ةمتمإلا برع تسكلاةئاباثمنهجاي هبا |

 ذاهيملا كان عف د بالانا سانا !مس تملا نا ٠
 رهالظلا نإل ةلاعاهنا د صبتسال ةراعاالاكتم ١
 قم اعمو قءار وا كنك رولا كب 0ناوهينكي ١

 اميثم هزه امرغكا اكول كّيسد سل كوملاذ
 بالاك قيفصلا كود «الاداق ائتادإ لىضلاناذ

 لشيال توملا دهد يبنحالاهيعديامدو نكذانند
 ىهلا باب قمدتو ةندابصو حس ةعيسالا

 . هيلاةتاغإلا اسما عدنيه كابل فو
 يعدااذا ةيولاكههيمب هل ىلتف وتس

 فوعوملاولا ىرملا ىدااذا لخانلاو كولا درا

اش ماو )تعلو دال ذإلا نم يحن ميل
 اماوامل

 هاىجاشالذ ةقزترملا غداظو يلا فصلا ىيدااذا

 عوركت ااه قفعنال نكل ةهالطولا بادراّقح نك

 2 -يق هطسامكفقولالامنماٍش اث هفددب لب هل
 فقولا ق مدقوبتسلو هداز نماهيشساح



 اها فلل اهتااب طيس دوعن تا يلولا نغ
 | ١ دميوا(.متيسس5 ايحّجنن اا وسو ظطحيلف هنبا
 ظ ا تدوم دود قدااذا نبرلا ضمد لمكولا شالا هن ىع

 لبد مل هتايه كهل هعقدو هنمتف هوا لكوملا
 نيدعلا يتم لمكولا فداك ةديسناإلا هل نم

 تركلاو تكلعو هدايه انرنمته لاق ةعيدوك
 هن 3 قدص هناَو هيلا اهي د لاقوا ةثرولا

 قمتم لبكولا تالي سند ىعنامصلا نيد

 ع تلا ىلع نائملا بحتي هال اسدلا
 تاقةيلاولو ءااكو فق دصاالق ضونمملا لثه
 ] فحوقال و هند قحتشإل ق دصال هنا عهالظو

 هد ىمجو فدصي هنا ىضحب ىذا دقو لكؤملا

 | لءاتيتم ةبجلاولولا الك هيلع لجو لكوملا حال
 نسأل هيراوللاب ىدعا عورمهه ىوشلادتع

 ١ تومئشنت ةاجالاك ةيراعلا غوبعرلا ةّثرولا
 ايرعزوب ةعدرو هدنعو يد هيلعو تداعاعرحا
 ب2 ىلا اريجد رج تس ىصصحلاب ينس < ركؤملاذ

 ١ له
| 

4 



 خجل اف باهنلا ىلع ةيداملا ىد باهنإ!ىلعذ )0

 ايكساذ باهزلإةبادرامتساهبلعامدرذإل .
 كايسإلاال باهثلل اهراعا هنال نمد تكلس هي ١

 تاعهنال نمذد مل كاإلا هيلعراغاذارؤ ضصرفتسا ٠

 انيلاف هزحاذ او نكيمى ئيبلا ضر اراعتس افرع /

 ًاتييلاو كسار ارهمالشمرجا كللامللف كالاثلا ٠
 اجا تاهت ضوعإلب كيل ةداعالا ناليعتسملا
 عضل شولانكوةرلإا ةاامهج تى دو ضم
 ضالا نصين اة اول بلا اه حسا ا لع
 هنرم جرم ؛اداب عرعإب مت مولعم ل دب ةجولعم نينس
 (ىر لعن« لضخ هند دحومي تكراضتسا

 تالثلصلا الا هك تإباإلو تلو هيحاص
 هنن ايجولا نقد بسسانم طن بحاو ههالتما ظ

 رئانيالهالوماذانوجهروتسم همواصا يار روسو
 ا ه مه ١و اًصايباحمي ى

 وقنا زاهزلابعقوراعا# امنا كلي ساريومياو ٠
 ا هضامعدوملهو 'هعوجرن وجب هبال بهاولهو



 3 ظ ” دالة ا دي عا اقوا 5

 1١ ريؤا لع لفصتتتلا ةضل وهزهاأظ ةمسانلل همر
 ١ نكإ ضوعاللاااننا م كاطع ا هرشو لامرعغولو
 ' ١ رغم نيرلا كدلم اماد هيو طرشس وعلا دع
 ١" اةطح تع هنمتمب عرما تيوللا نأف نيل هيلع نم
 ١/ يونيد بهاولا يزال ةدارا ايمو نيبعلا ةبهيبا
 ., انما لا ىو لحاو ؛اننت نسحوو ةبحخو نموحأ
 بحزا ناميالاو هيمرعلا هله نا هيلع جاك 1 نا دونا عراو ماعد نا نجوما ليش بحيروصسو با
 ى ةيورنم هو هيا ةديطح ]كساس
 اداه مالتسلاو اللا هيلغلاة ةحسس أهل ىبد

 | يليدو لفعل بماي اهتم اعبر ش ماع أخغ
 ' اةناكمولو ىّسرو ىؤص ةبه عخالف كلملاو
 - يطابزي وتم نولي نا بوصوملا اهتسص طيإسو
 ١ دوهولا سرنا كلل تون | رهحو ىو اكل ونبلا» |. بايللوها نكزو عطتيس اى لوزؤشمر عازب شم
 1 وراد تانإا



5 ذا شن اداه راتخانا تحس هطشولف بز
4 

 أننا اب كحرم هصالخ طرغملا لو ؛اربال هع هاسإول

 نا ىلع بيع ةيهف رسال طورت اي للمس
 «اعنحا

 ىطو تلو تبهوكبايابوهوام غلا طسورش
 ,تاتهط ا نالخم مانملا | بس ىلع كي ذولو مالطا نيه
 انضإإ اى لجابتبلدل ماعطاو اتئبقرل ةيراعهناذ ىذا

 كاب هتلوح ضال كيتا ماللا نال كإ هتاعحر
 د ىلي نال لالحكإ ها نو ةبهب ىساإ هنن
 سل انه كرعاو هصالخ ةبهل ا هيمن ملك هانم
 و ةبهلالضأباي وان ةبادإ هزه لع كترعو

 كش اييعوا ةبضثعلا كرا ذو بيلا انه كئشك
 كل ال ريتال مموغس انركش إ ىدنال ائيكست
 يكس ةيه/لاقولالصسالاريشت ماصتإل عملا
 صاحو نميتملابذ خا ةيداع نول لب ةبه يكسو |

 حيف انملاوا ةيهف ةّصرلا كت نعهانا نا ظغللانا

 رجلا قو لذاؤ ةينلا تعا لّمحاوا ةيراغ



 ظ يا لومي مهدو ةدعملا فقالا يبا |مسإب هتزعا

 باويإلاب عش به بهاولا قحّىأما بوهوللا قمت
 1 انالزأ ءلبع بمر نا فلحول قمح سنت هننال علحو

 ١ الع ت كنحهكوبورب لسيما د بهوث
 لوتس كانه هن اذ سسلجلا يَثذا ا ضم يوغو
 نذل « سليما دجد ايا هي هدب د سلجم ال صتخاذ
 ظ ينير بعو نرح نمل ماناكول ايدل:

 .| عملا نم .ملاو غلوب هضمورومعو

 تو ندم باش لح 0 شيفا راق: نصلك

 صم نكيرمل | قو دن دصلا هيلا وذدو لفعلت
 نوف راك ض وتؤمن ار تلا نم هم عدعل
 خيهرابتخ عيبلا ني ةيلخ اكن اذهنتهنكما
 1 بدها ١م ةيلدلاباهتحراتنحلاهدردل
 د١ 'روهررشع ةذالث ضشنلا قو اه دس نال

 2 هاضصّيو ينل نمل نع ما نمولو ضيش
 لو رللا نم زم ١ يعمل نال سوما شدد
 بروهوللا ول ى لماكا نضتلاةبهلا تت د

 , دش

 ش
 ١
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 تاالصالاو هيالوفيتمال ةبهاؤولا تالالغاشم

ا عشم بوؤاولا هلع اا ىنعشمن!بوهولا ظ
 : ه

 قا بهاؤلا هأاعط هنو ابار ج بهوولذال الغاشنناو ظ

 كانا رإيسو هبجس اهيلعة بادو هاتمابزئياناد
 عيسلاو عا ملاو داود يومن هكون ووعنال
 هب لوئعشمإل بهاولا كال :لعاشم بنس اك نال طق

تهركابايموتمال هبهاور يع كامي ةل شم نال
 

 بهو اذاالا وتعال لوعشملا به هاننشمالا يو

 فبل او غراملادابلااذكو بحسلت ءاناملابآلا

 انعاتموةارلا نال بهذلا لع اهرجو زلان بهو
. 

 عيب تم ريع دم و ىيلدشلا وم جوزلا و

 درعا عتداببفاعو عاتمآبماوالراد ةؤل تبصواضود ١

 لغالا عمري نا ل فشمملا ةبه ةليحو ةرهوجملا د
نفت يمتق الط مرارلا هس مي | بوهولاننبلو ا“

 

 عرنعم دوم مت قلعتم نك عري عاتملاب



 ش١ 5 ةءاعفتنم قمل عاذسصو موسقم

 امم ضتهات بال أهنإل نيرييهص اجو ت

 3م روض نعل ىبحالو دشل ةتيبهولد
 فو بعدل وسجل /وخوع وكلا ةماع نجا لماما
 راد وبك شازوج ته و ي كبادتىلا نع ةندرمضلا
 أها لس ىل ونال لازال هيت

 خب بجو نع ها علم اقل

 ,ن هوا الضلع ةيزازبلا ّش

 تك اولا اذفذل نخنكا وشل مل ٠
 عوبحرلا تبرتلا لهو عاشنللا ءاكتحا ةيتبد عم
 هيقمتو مثرررلا ىلاق ةلسانلا ةبهلاش

 هب قيندلا لولا لتر هاظ ريع 3 0

 هحربإ اع كراظإل نمل يادي فا توا
 انام كيد اه دنمعدإل ةتاؤاحتأش ارميه

 ياو

- 

 401 سسس < ©<>-

 ٠١ - م ت-_ « « رح عع

 --ص-ب يك هع ةرووج» | | هةكلحا 4| هت ةعح

 ةهةاسسس | دود

 هت ب عك ع



 للا دي ىراطال تراّقم ةىويْس نأ يسالاو

 نزلا ققعس اناس واعر زو اضرا بهوول يح

 لقعامم عاشللا ضعبلا تامقعس ال ضرالا ف تلطن
 انتم ناك ةديسلاد ريظاذا قاقتصسالاو ةيسشلا ٠
 هعذامايراطال اهلانراقمن وكيد ةبملالّصامللا .

 ماو هيشف لاككلا تبا هت ناو ةبشلإدص
 تنعدا قلنكو مغ ليع فونضوو سضمخونبإةبه |

 ذ ابحءاسو هاصفولو اشك ه نال لع ند
 جد ذاب هإ بوهوملا لصف يكب لهو عنئاملا لاوزا
 فراق ىتدد ضزلع مدر لها بهاولا

 لونعلاب كامو تي ديه م هداْلا كلغ واذ هى نغم

 بمتؤلو ه] بوهوملا دي يهيم اول دي دبي تمتهإلب
 تس الصإلق هنتنل لماع نئرنيح هذال ةئاماوا
 اذاو الا نعاوح بانابشا اذا ثدنمسلا ٠

 نمخ ةبهو هكعال دالا نعىلعالا بان آريانت

 هل ىعد نملعوعو ةامم يلفطلا لع هب اا هإ



 ١ بعل ب تت ملايع قول بالا نع دنع مااوغإلا لضم
 تن ال هعدوح دوا هي يق ن اكو ا جول عم بوهولاول
 < هده مولؤورب بع ]كنا لضالاو هتع بون ولات
 ١ زم تن ىنحاه] نهو ناو بادجالاب هنو نيتكب
 ديلا مي هيصو مث بالا ةهدرا دحاوصو هينو
 رجس مدرع رنعو عرج نكي ناو «يصو م
 ظ اليقتلمولو ىدبتب حا و هماو هوك هإ ىهد نم قمتم
  ازيمو هصيتمبر ةيدلولا تاونمالالاو انعرجت خوف
 هنال ىّيِحُع هينا دروبحو مول لييصقتلا لقي
 ىمجاه] بعوول ٍيَجْولابا الىضحما عقانلا
 هاش هلوّض مهدول هتنبوم هيىلتو هإ حتفإل
 ىنعتول أمن تسنح يدنبحوبلا ف نك تسلق
 يملاو زوميال لم ضم اح بالو ه) ىجل نم
 . هازؤو هديجرم يا نزولا رهاظو يزن ذاع اوع
 - قنصل «قعاام فالح ع عراعو مالسالازع
 ارصوب هارت هدتم نكأ ةمصدل ذل «ازعو هس اج
 هل تيكر هدر ##و 0 امرا سلام هسا لو“

 هريحرب
 وي



 ىلعتلارجا دوب الو هإ ئبصلا تانسحا زوو هيبحارس ||
 .امقاو هإ بهو ركام نمالأي نا هيل اول ]ابو عون
 ةحاىلالاام) جاسإل كوك ميعاد داذاذ يرمعاإل

 هل لصدام ىبصلاىدب نييناسئللارالهاوعتمو ظ
 نم كربلا تاذال او هإ ةنيملاه نام فالل ظ
 مالا فراوم نمواباللث هفراعمو!بالا#إّيقا |

 تحالإ ترهالاةولوالوا ىبصلا انهلاق الظ
 ابو هصالتح تنملا تاذزادكو هإ لرتملاذ +ولل وا
 هرمؤل ادد داراغلابايش عزلتل دا لول ندا
 دراعاهبا ذات. الا تقو نيببي ملام كلإ اد هإ تيما
 فالذ ارسم ابكلي نديلا باين ئتبملا ضد
 اميمقس سامال هتدانلا ورةداسووةفامونع
 اياطعلفب نكو بلقلا لمع اهنا ةبدجلانجذالوالا ضع
 سرس ىوس صعق ناو رارنمإلا هب هصقد ماذا

 ايومملا هيلعو لادا دنع نبال اك تنل عجل ظ
 اهو ثافذاعراولا لالللك ةمصي بعوولو



 ووصل بهو أم يداتلا عيسو اهنموارتبا عرتت اههيال

 ١ قيغصلا جيذ ضيصولو هتيه ىف بهاولا عحرب ال تح
 ١ اهل بهو ام ف اذ نلارمزاّهل ضبتلاف ةشعل انلااما

 عمم هنعهتبن ابل معمل نق بالا ٌعطحولو همت
 42 1ال تافرلا يا هو ةزيم ادرصِتك بالا ضم
 (تمل *5دجاول اراد نانا بهو ةيالولا نول

 اتت غويشسلا عزذع نيوبككاإ هلّمدو عوشلا
 ] أقازتارصنت تيبل ام املتيالاماما ةمشلا نام

 أقازتازحمريبكورعقمم هينا وارمكلا لاع
 نيا نه ؤءاجحالاو نهرلان اوبل ةمهل ابان دوو
 مصنيربمولاهسهووا مار درج قرضلاذاء اف افثا
 داري ةّددصلاو ةق دصوقفلا ةمهلا تال
 ,| -تجيتؤل إل ويش دف دحاو وضو هددا هحو

 ايهو عور نه مصارإسو ارريتع ول يحك لَئالو
 احيدنالالاش ينعم ناو مصاص ار دنيلحرل

 5 ظ



 ءاحرل لاف نارد هعم ضورعلا ثمن هنوكأ مشب
 نادزجملاب ىتسا نا اصوضدو ااممدحا كلإ تبهو
 ًاملُذ بهوول ناو ىشنإل ءاشم هنالذاحاطلتخا
 هراي هراهرادو هراديبطباحةبهزوجاَملطمدإم

 باول غقس يوك ىلع ل ديانهذ رارلا نم تيبلا ةبهو
 رارإا ناظيدرارإ نم تينلا طالتخاو طياحلال

 ةوجرلا سس ياي ىجحم بهل ةيصملمتال ا ٠
 ضيْفلا بج أينم عيصرلا جبيل

 ظ هوك او يل ه ةااماؤتتاعمةبملا خت مان ةضاما ظ
 طاقسا ممولو هياهب اهيزنت لّيم ها حهوجرلا
 هيداخ هطاقساب طّيسالن نئحرلا نمهتعح

 « حلاصولو غوضرلا نع هاربال ا همنال هاوحلا
 يبي انعأنهوع ناك مص نيش ىلع عوجرلا شح نم
 اهند ويلا نو علا يق هطازخشما يحيتس كا
 «ايتدالا ةعسلا عج اوملا عه لج نحوسعد قورح

 تمول! ةدإبزل ةبيجوملا نيعلا سنه ف ةدانزلا لاول |ذ
 ماس بشناع عصرا ايو ثلاز نا وة



 اديس هرئمعاو هزلاذءاهة ين اني نكا
 2 نايف داي ادع ناتي نم هل هننيلذ

 ظ عمو اري ةنتما اه ةىعطد نق العولو هعرالاو

 بولد يو ةطايضو لاه ود ةيضيح وو شاد ل

 . ”ةينعمالساو يع اناصماو مدا عارجس زيف صوبكو
 ضم ارشواماقوا ةب اكوا داق ميلقد و هتاوارمو
 ى ' داهوكو الثم زب ىلا دلفي رم لمحو هبد١ ههارعأب

 متن داو عوجرلا جنم امل داز نالنجحلاو ةيزازبلا

 "اولا هوه رسمك ةرل تليف ةد!دزلا نق اضلت:ءائلدال
 هيد ان ه] بوهرملإ ؤبصو ةطاضحو ؛انب نكد
 نااكولام شتم ا هن اهمىجلا نِقهإش مو اي واهو

 ةطضقنلل ةدايزلا عنمال ةرلل كلت لغم ف ضال
 ةدارزلا ل لصالا ف دعمت ةعورفخو ا
 ظ 2 وتعرلولا يغتسي قدح مالإب عجب الكا

 كوم هذا مرعو ىددنحربلا لف نك ٍأتستولا
 هاو لهرلت مو تلصولو هل هبئيلف ئسىب يبا

 | االا# جالا يلق غوخرلا



 تئئطو فووت|ؤ ةما بهو ىزوتسم ويده مم
 تبرم اى لاح توم مملاوراننملاوهاصرتع م اهدد |

 تاولاري ف نيادلاو اضلاتخاولو لحد ءاتيجواف ملشلا جل ٠
 . توملاب طتعسام فنصملا ظندّوو ثراولا لولا ٠
 عر ظ بديستشال |

 : تافضانكم قتول نام“ عبارو جارح ةيدةرانك
 ٠ تالص يجمل نال. ترب بلوت عيجب كم بمهازل

 هنا بهاولا ماعد ظفار كذب نا طغب ضوعلانيدلات ٠
 وا كليه وع نحلة ناذ هتبصاط ضوع

 بهاولا هضنيند كلذ وكم انترلي اتم هوا اهل دب
 ه2 يمي لك حجر ضوع هناركزي مولد ةوعرل الخد
 دار او قميرك ملا طيش هنو طش انلو
 عد قواريس واش ام ضوعلاو فد يعيش مدعو
 - زومجيدلو تير وهو معلا ةبهلا لبد نئملا عش
 هاب نعربغسلا بهواىع سوما نابالل
 ضصووجلاا مزج كلو ضوع مرجاتلا ديعلا بصوولد
 البزغن> وازع هتبهن ضف د نم سمو قن لو



 ىتؤيعلا نوكيال نا طزشمو صولا ن ماكل مهدالذا
 | 221 يق ابان ععبلا هتموعولد بوصوملا صج
 | ةضوقد ئّئْس بوهولاولو تارا يووجلاوإذ

 2 تالالالاو ص تيدّوع كانأك نا رخالا نع مىمدحا
 هم

 ئ يعش هاررلاو نبعلا ىدلتشاك ديولا تدلتنحا

 | نهانا ضتطنعل قد دو يتسم عوجر وبه
 ى ١ باقلا ضعد خيصول اكو ئطعلاب هث ورمل
 ةضوع واد هب اذه هنصوغ يدوسلا عمل تل

 حو نيرنوعرم نب ر اهدحا وإ و
 توفلا دو ءوجرلا وشما ةيهلا عب هلولا كلذ

 | ةضصادا جوحلانو تيداؤلا نحل دنتزو ىعيتجلا نم

 هن بوهولل ةذاريفي ضلوكنل اىل هول ]دبل
 نم الع نع ضوع لاذااال(مرعإب ولو قهر هلو
 ٠ أسعف ئالخك نيصروكدلا بوجو هول نماص

 ١ ىسيبملاب ناشالا هربلاطبا ماكنا لصالام نيثملا
 ةوجحرلا اتيثم هيا د ابرمالا توكي ةنهزآللاو
 تامتعل ا اوشببالا لال اسو ن ارثصلا اصارتء شم ارت نم

 هد

 © سصضنح بس

 رك دع
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 صانع جي نكا هيلع هب حول نمد لناو هلع وجد هند :انمونالجر ذويدملا مول تئْيحو هيريهظ
 نرتش اىسالا لقوا يراد انبب ىلع قنفد لاق ولام
 هناوم هنا هل انك ة وبحر لوم الب اصرم مصري هنأذ
 قيتلاو لماذ ةهز المالو سال ام بلا طيدال ٠

 نين ام درب لامإل هصتعيو ضوعلا قبب عهر ةريهلا ضف
 مدس تب هنكا ؛اًمد نك ف ادت |نموع طعن هنال
 طورشملا اما طورت لاريهل ا ضوعلا هدازمو ضوفلا
 هد اب ل بمملا ىلع لردلا هن ىنعد حبس اهئ ةل داب
 تناكن ا اهل ى هجري ثيحب ضوعلا لك ساو امك
 تدادزاىّضو ضوعلا ىدعساول امكتكل اه تناك هيا
 ها ناكتب هلا عي تس ا ناو هصالخ وجرب مل ةبهلا
 ضوعلا ادا هزْكمو اياك ناك نا ضوعلا عيوبنا ٠
 هيماغ ابيهبسف نإ هتمتنو ل ثموهو الام
 وجا مدالو ضوجد رئامعوعر ضضلضوعولو
 هدب هصوعاذا اما ةيهلا دع قاطو شم نوكنالا نوعا مرعي هذا يبل يلف هيت يداطدنال



 " ةقلطم بهذما ءورتوهريعهي جرص نمراررلد الذ
 ١" هل بوهولا كلم نعةنهلا جدرنح انو ريدتفرماك
 0 ل1 قلاب خوبحرلا ل هاللذ كا خلاوجراذاإلا ةبهيولو

 1 ول ٍقحوس جوبججرلان ا وبس املءانضرو سته ناك

 2 ىلع فلاشلااهب قدس نإب ني ده بيس تداع

 هم ضت ءايولد لوالا عجيب ما هنمامهعاب ءاتفاشلا

 |١ هل ىّج عوزحلا دمع ةناملا هدعل تقاملا عجب
 ١ دك هحو لكن مهكلم نعاجوزخن وكر نابة لكلاب

 | ةوهيلاة الاب هل بوهولا ولف« ىت هيلع عم
 هلكسو غمجرلا عنمال اركتدأصو ابر, دشن مننا
 بهو ناو جانبا كو ىتجندلاو ناءلاو ةمتللا

 أف دل نح عيصرلا ةاذ ىلا قت هنن ةق دصوإغجل امشه)

 أاةاذتا عوجرلا لذ ةيعهنتن هغنم اع ذولاك اغلا
 - هالوهرهؤد»طحةياتحوا نيد هيلع دبع عرف

 . ةيادبحلاونيدإا طقس ةبانبملا ولدا هييزحل
 ةيانبللالو ننراادوهيالو ان استسسا يوجرو م
 اهيهوول ءايكاا دوهنال اكءاجإلا نع ةياطدو نم دنع

 ادجورل



 ةبهلا تقو ةصوزلا ىازلاو هنياخوجر ادجوزل 0
 ال , هتارمإل بهوؤلد عمرا ردك مزمل بهوولق
 هنممجولو لوم لولاة بهدمتالء صه سككمأ
 دمداه) يدمداولامابر يلا ديال ةبيصو بلطتتالد
 _ذ انام ئامامل +بيذ هتوبب انوتعل ه2 هتوم
 ولواي هنم مر حر اي نأ تهوئلذ ةدارولا
 مط بهو ناو متم مجريال انه تسوا|يفذ

 ماو حل وه مغ ةنلاولو اعاتمرت هسيمخج اه محرالب
 ونجد بعومو هنيجاو باب ردوا تاما عاش

 متداذ هالؤعو نعل: يااناكولو جز هئنخا نبملو ا 0

 مال 'ليعاتادا اينو عود دلذ يهاولا نم“

 عوعرلا هل هاضيّتمد مشجلالام ىبجاو هنحاإل بهو
 تيعلانل اله ايلا ررد نامل هىل كبحإلا لحي

 هنال ىلحالب قىدصشكلالهلاي ا ةاعداولو ةنوتماوألا "|

 :ملازاجنيعلا هن ه بهاولا لاق ذاق: نزلا نكت“ ١
 برجوا نإ بهاولا ىلع ا كهصالخ نه تس انهنا



 ١١ ببس يب هنال كاذ غالا يدا ذهل نسادإ

 ١ اصارتبالا عدجرلا يلالو هان بلال بضلا

 ١ اضقلادع هعنم ىمضنم هيه التخيل مآدملا كتكدا
 ناكهانورواواضتمه ام بحاي ععداذا و هابكال

 ْ |نهسف

 |١ ةيضالاشلاة كلل ةداغإو ليمإلا نهةبهلا نكمل

 ١١ ةصرلا هتف بهاولا ضم هننم طرقشيال ادهل ف باهاولا

 يك« هدر بهاولاو هيف همام ةبهناكولوجياشلاا خي
/ 

 ١ © بيكلابدرلا ىدانع ءانمدو اتم اقلطمهمياي

 | فص قئرتشلاقحنإل :انمقربغب تملا دعب

 | طمالتمؤيتفإب مدام اق تف اؤزيشلا تال ةسالسلا
. هرشا تالطبال لبقتسملا قش ا دقعلاليع برسيإل نا

 

 | يعور بهاولا كام ىلإ :لضئنملادأىل الاف الصا

 | ةيعجرلا لع هإ بوهولاو بهاولا أمنت ا نيلوضم

 | ةقياسلاةعيسلا دضاوملا نمهعيومر يعنإل عضومزي

 ” ١١ ىد مهوجاسْرم تاننالا له ذاحهتد رمل ةسهل اك

 ١ مالا ةقدصلاو ةبهلا يف ةل اقالا نوتمإل ىتسملا

 | مكاخلا هزي ينل كو لاق يق ةبه اهزدال ىعتشلابالا
 | ١>



 نودرما اضم نيدإ! بهوولو هركح انو هيلاامهضلا ذا
 خىجرلا نالطجب ىبتط رررإ خيو قموّم ريغ هنال نجيول
 ةبوهولا فيولا تخلت عوجرلاداع علال لانعدام

 ف بوهوملا قكسملا نمو ىّدمس ار وكسلاو

 ىتعس الذ جربت دةعاهيإل نما بهارلا يع ٠
 سحتسملا ضتد نال اتهةببل ام ٌةءاعالاوةمالسلا .

 ةبداولا نهماتو دقملا ةدعل سو دعو هلا ناك

 بسه يف تاعملا ضوملا طرشبل ةمهلا تعقو اذاو

 ابي نضوعلا ف ضداقتلا طزدشيفادتبا
 يت

 بيعلاي هتف انتا عيب مسيو عجبشلاب ضرعلا ٠
 كاف اذا اذه ةمتغلاب ننيونو ةيؤرلا سانحو

 انكي تتبهولاةولاما!نكضنموك.ناىلعكتسصو ٠

 هتمال نبهت وكب ضوملا دتوو نتاع ؛ارتباعيبوبو

يناواهتبا ةبع نوكيو هطانعشاا لطم واو بصت ناكر
 ًن

 دوعطشالب هلادّتسا ليش انضراتقاولا بهو ورسم
 ذاجإو هيلا فو ىتصانلا عكذ عيبكذ اكشن ناو دحيم

 تسلق هانسو قاس ضوع شب هإنلح لام ةيهد رت



 ١ ديفصلال امو فقولا نيب قرملا يلا امل ىلع جاتعت
 ١ أهلحالا ةمابهو هقرفتم نإ ن عصف

 575 بهوواأهرإ ىتسوا ارّوتمنوا هيلعاه درب ناعما

 ماأللا كنك اثيعبولو اهتهادمثن هبلع دينا ليعارا د
 | ايس ةقدسملاو ةبملا وعي نا ىلغواابعيروا

 سك ١>

 يهوي

 دس

 1 لعالاروصلا فا شتسالا لفنو ةبنهلا تدئاهنع
 لوبجتوا ضب هذال ةّيفابلابوصلا ني ارنا للعب ى
 .طارتشاا نم امى الو طورشمإب لابي ال ةبهلاو
 ىلو يأهيبمهو يددتما لحق تعا ضوعلاةيمولعم
 تاهت ؟يماعامت اتباع اهييهو ع وربد
 ارب الا صحن صيالاك والا ضال هبال وعش
 ظ ابطءاحادا هتوهرإهإ ىتعك شحم طشب دل ١نع

 تمداوا نيدلا نم ئرب تشأؤف هأتلا يعد ثجداو

 ١ لهو تنازازه يوم نم تماداو اذه كانهم اوم
 ١ طشيالاقيلعنو عطا نمت هنال لطب ولو يجرم نم

 ييووصصا_ ةهةح ةةسكسل عييببل_ "يسب 0 80سم

 92 - : د

_ 

 ' ١ كيلع ادام ناهن يبرم هإ ضك ا زيجت نوكيل تناك
 لرب تااذ سلا مد ثحاناا نكو تع كتاربا تيد

 | هنه



(0 

 سيم ديس يس وع مد

 . سس

 يرحل زاجة اخ ةيبصو ناكو داغياح ىواهنم

 رانيا طوذلا نلجأ نجد هتشرواوءلرعا
 لعخلا بطيخ اهنالكلا يؤ كلم تما لوشن هو ٠

 . نه هرنغو دوا فيدو ٍيْفس ةيداعنوكت ميقولاذاو
 كرا نماوتهرشال هش اهسو هتب ايد مرقم يزف رع ولا

 انادهاعاتم هتناساىلا تعب ثداريان يبس عبو انش
  كلايتحرص ةبهلإ اضوغأي نه اضياه تتبجيداهيلا

 ةيداعمت|عوزلا داو قالا هجن اق ئشي واو

ستسالا د اراو تلعاو ةئزجإل
 فى تمراو دادزس

 ل اذا عا اهاسزم لكد عسي اتهناذا طش ظ

عضملا هشهد ماعدا كرة ىلذ ضوعالة له
 ةنه

 تيدلا هبه هين ااه نمير اهل! تالرتسا مت

 وبقوه نس عاولرباو تيب هيلع جزع
لس ىاثورض دوك. مامشفلا بميسول اذا

 كدرب نك 

 ليف طقس الا ندعم نع هشوامل ةرنعو سملبجلا نش درلا
 ملول ةينيريضلاا ىىكل ديانا ند ن[سلملاب تيقن

 دتمريال در مايا دهن مث اقزنؤا يح درب ماو ليس



 اربال او: كيل يملا نا ومالا ئتجما ني نكن عملا ف
 / 2 يملا يعل اذ هيب لعاحاسزبا نم تبهوولامهنسد | نورين صنف نيدإاياه ضيق لع نيدملاريغشللا اطلس يا هطلساذاوةيصووةل اوح ةثالثاغال لاطاب نيدلا هع وتسيا نمتتنرلا كلل ع طافسا
 هنو نيلوسضم هيبلابدليكو ناكواد نجر 1ك نال ني نيد ينتدول لالا انهيع ضتدو ياست
 باتي هنمس نام ن الزعل قيد نا انلا ض١ ام
 مارح عدا يضنالا همام و هييزازب هنصبف ها رممللف ايل ةالادابنلا هنو نرارقا مخيم ةيراع ةيبلا
 نال ا: نكن عي يذلا نيددلاقود نكد نيا
 - ةفانمالوم جال لل ظسوهو تمل اهربحو هذان
 وه نمل نم نيبلا كيلو اكلم نوت هسنغلا
 تفرض ةرعا ف هانشمال ا نيو هلأ تند لطب هيلع
 يح ابكي خلا لطصا هد نازملا اصلي زرعم م|هالا
 هرضا لا هسا برك نم اطحل اذ الاودرإلا قام نحا
 مين ال نشنحو عربتلا عماجب ةبهيل ا ةقدصلاو

 )شك



 انهنو خوجرالو صيّقي ءاذسؤإلو ةنضئتممويع ١
 ىلو نجوعلاال باوثلا اهم دوصتملا نال قنغمولو ٠١
 لوتملاو اقدصلحالاو ةبه بهاول الاتش اضّلتنحا ١
 هلاس نطل لاه ةضد تاور ة هبا بماولل |
 بكف عوتلاب اطل ها ماؤةدو سنا كيلت ْ؛

 ىسلهلا يي لوصلالا جات له ها اككماهتاوح هداك |
 لاؤشلا 3| هيلا ثوصولاب نمت ام نكل مت سايتلا |

 هلاوسأل اماهجوز تطعا ؛يونمح ماعم ةصفلاب ١

 تسيهد تناكنا هنيامزع ضم هدرتلظن عسوتييل ١
 مطعانإو ىرنعلا نم دعس نا ايا نسل هكا ١

 الام هنبال عقد هلال كإذابلذ اهكلم لعند فرعنا
 هاطصعانإبالا تاؤ كيذ_غكو لعفذ هنمئرعتيل
 كداتنملماوحزو همانو ثاريؤالاوإ لكلا ذ ةبض
 ت اكنا هيعايإلا عاب له انا ةيدمي هيلا كج

 ابي ةنإ تيهذ ضاوان ىلإ هل وحولام عوكو اس ش ظ

 . مود يدالؤالاواضيا ماس الانا امزسب ناذالاو
 هلو انس نإوحاهال سيل هترمالع مقرضو ءامامإل



 تدمردربؤل ةهو مداخو لباس |طعاإل و ضا ناوهإها
 ف د. ىللازيدملاه) فنين ثلالا تيبلا درلولو بلكألاو ل ملا

 ظ سم -: حال هابشالا و مرجويلا همامتو ةداعنذالل

 دوم نيعو ةجوز ةقنفدو ةدفش وبرائالا ةالصلا
 قادو ىلع ةشابهولا ت ايبا تررعرو م ضو لاموأدبب

 ظ ىسامث ىف نب شل جزم حام

 ا ا 000 او ؛اقلططم وجرب نسأ د بهاوو

 رخو ملواربمتبهواذا* اسهل دلو ارجل

 فيتو دريول يرذل ماكاو © نهر ممم ءاربإب قيلطت قاوم
 رضا نيل اكهنم نضؤي ربا« هعيبم لاس نا تالا ناو
 درع 'مفافو هزه يرنعو ' دبع أ نبلان ضرا نو دعو

 ظ ىهرذأب نهرلاب انك ش يارد قون همو ككسلق

اسد هباشلاكهنإل ومدال هسكعو ضدالانهداانبلا
 لأ 

 ظ ظ ميال هنا هدان.ماوض نع ةدداولا ]لي رظاب تررشاو

 ' :نمظيبو ىو مي اشسملا ىضعل هراشنحاو

 '" ةد رس ةهعيال نيو هويدزع

 طف ىعلذ كشهعاإلف ه]لطمدا ؛ارنإلا

 بأ



 ةر انني 00000000
 ةعفنس كيل ءزهو نيع كلتا كا ةبملا مد
 ىيديازاو ريخلا ل غع قتعسا وهو مرجالل مسا ةمل ٍٍي 1

 وصقم ةم نت كاب هش كيما هسا لع لاقي

 مخرب انادوا هيدي يد ةيافؤاانب

 سأنلا نيل لد ه|متسسلال كاذ ىو !م/طدواللبعوا ٠
 ى هيذازب نيولا نمة دوصقممْلع ةمفنم أسف الإ نحال وكلا نية دس | ةءاجحالاو هل هننا

 ٌمجازوحال اه نوجالاملاتد الف ايلكس كهنبإل و مشتل وت اهلا يسم يبلا يقال بن يااهش اهاكو
 يحسم اما فلتخا اذا ةعفتملا ةوخلا ةءاجاذ اوم
 دداعلا ثار نكرر دائااعنهكي 500

 لوتيلاو باجالا اهكر تاما 10كب انش نيشان كنرجاوا ثانبه دو |سسكملا الخ ةرابحا ضو
 |قاهجما] تيمواعم ةمقنملاو عرجالا نوكأ اونو
 ريل ةكللاء رمد امو ةعذاعملا ىلا يضم



 ١' ةصالخلارهاظ اعتاب يعنت لهو ةعاضةعاس
 ف الالاو ىخن ترصتف نا ةيزازبلا قد مرا تلبغشا م

 كاان ةعارّزلاو ئكسلاك قرط نايس عفنلا راعي
 ابيع متر ِجاك ةنعأ م مولو ثلاطن إو تناك رنه
 شهود هب عم الالا لطبتو مويلا بعيب جوملا
 ءأينملاو نيس ثدلث ىلع فاش رالا ني درت لو

 ' || دوق ةعيالا ةايحلاو هبإ قرم ايأ هويتي ة تس ليغو
 "نحال لوالادقعلا مزلينفانكب ةندسن دقعإأك ةقرعتم

 1 اهتراجا تاكا ذاإلا عني هدم ضئاولا شو اهو

 | ةماعقيإل ونال يلونللا] ىءاقلااهرجوتم عفنانغلا
 ةداحإلا لال عيوسشلا نا فقولا فأنه دقو تلد
 لع ةجلو عدارلف انتم مجسو موتيعد وإ هاي ىلملا
 لكان عيدتنو ةراججإ سن ل أا وتملااهرجاعلا
 ] يياتفءإك دن هد دس ذا همم نال ةرأا

 3 .اسولاهفلا يقام لع ضنصلاهخيرو ةيارها راق
 مييلاوافقولا دك نحا ندر قيام داش دأذاو

 اقام



 رسمك مرا تيسإلا نم ةيلاذخا هدصرا رجا تسيف تاؤأسم
 يقرهالش طنا رس فلا نم ىرب مدا نس عابس
 فدإل ا ةاّواسملادانمهدانن تاناسلا إل ةءاعالا

 دانلا ةيارساودّو و تلق ةرحطع د قع اصر لكذإل

 ىو هيلعوملل يوملادأ لاب د سائل اعيبلا بان ف
 صتشنم تلدزملا فيعتملا فالؤع بتعو رهيب عمجل
 علدجوريرت ني دعو دبع ندد ةمك هادف دةلملع

 ثد اوح نمو هِيَتف ير اطلا دانلا مامن
 اهنا يعنيدإ هتكزم نم ةعينص اب دي ز يوجد عدول ظ

 خيبلا مهله انعم تقوا مس نارزط كلم
 معي ىلاو الب قدرتعو مْ قدرف بايخا قلما نق

 ضاوجف و لماتذ ل مالا عر انصتحلم لاس

 بتكو نينس ثالث اهو ةعينصرجا ايواتنلا
 بيقع دقعإ“ قع نيثالئرِحا هنا كلا

 ىوتقلاهيلعو .ميكعلاوهو قماحالا مدنال ضالا

 اهتم ضأو ىو و )3 ق فاقوالاةتءايص
 تا جو تلق يزن تال وفتريوزوتع



 سجينا منلب لفملارجا ثوب لرجاول يصولاو ىلا ن
 .. ةفئايل ايمو تضولإ عظضالاب لهن هنحاذ لشلا رجاءا
 همي تر اقم دنا قهعبلا خقدقعل انهن يم

 دادس /قطرعشنم ةل انهجلا عفرياع ةنطانلاو ةدملاو

 لستنكةراخالاب انا ماهبو ةينانبةرساذ جيف
 الفيلا ةيعا اجبجزللال نجل ا عب اغاو ؛ثكى ماعلا اذنه
 قياجسنالا جلو شبوه يهقب لب هب هلت بحي

 مداوي فيو ماهل ]كخيا هوت |ميعلتصَو ساما
 يالترشلا مشاه عرش ةجاولإ ليها ايبا هكلت
 226 شال |هنعهيسشتوا ةفنرلا «اهشنالاوا

 دال جالا بج ]فتم اذه ىلع عرنم ف هابضدإلا يف
 انضمت الا نم هننكع دوجول نكشف تنم
 الف نساؤلا هلام ةءفيترابجلا ثناكأذا انهد
 ةدواولا طيس اركءاضتنالا يمال ربحإلا بحي
 صاظو ا



 ٠ ةلسانلاقّممايكف تقولاهإ>ا تاعسالا قام ماظو ٠
 دملاو كيلا لاملعم تنل هابشإلا غانا نكمل
 ٠ الع قت!انلئاذوويبلا يرجاتسملاولالغتساالا

 ربحالا اهتيسدودإ ىضنو هجاريلف ددزن لك كانك فلا ا
 ٠ نال نيفلاوماتسملا نيب ءلئليسحلاب ياابصفلاب -

 بصاضلا مازحا نكيما1ذاالا هبال ةرملا ضع ظ ني نضعول و نانجهم ايل اذالخح مثل ةيادهلا لاق
 نركب و ءابشا ةياخوةعاضش الممر ازلا نع
 لاياوجبا ةثببال و حادا اع داو يوما بصغلاعا

٠ 

 منجل درو هنا نككسلا ل قةلبسبالو ةنوحاطلا هريس
 رمل هنا ٌمرجا ناكول جوملا برص قع ال وه[ ىتجدت
 ٠ مل :انيتسالا نهم نمدارل» فعلاب كلي
 هاسولفءانتنإلا نمونامال ثيعرجاتسلا لا لحملا
 نكمل دا ةرلل جاي صلت لاو مولستسملا نع جا دتتمالا الينا يا [رعولةرلا دهم يتمم دود قولا نيعل
 اهم تاك اذ هلبجإل اسم فاي تّدو غم أاجالا ةَدن

1 



 قامو ةكم تويببكشلا ن[ تندد مولا يعل يا

 اوحو

ن عاتنملا لا سولورجلا يق ان[عيبلا قاركت بارا
 مهل

نيكماناهعابتما ديل طبع سرمد
 بعو هالي ديلا ه

تولا لو تسلق هابشنال الاورج
 نكرجأتسلانج

ن م ةيلنتلانال الت نكيرل عأتنلاانبم يلا
 مي

  ةشيبتع اتنعوبولو لاحلا مىكافلتخاولو 0#

 متنا ضبتفاوإ لاق نا ليف وبلا نكو عرمتحذ رجول
 تفنصملا هطبب اركال لاو لش ىبو بابلا ةذاو

 . ةجارللاد ميلك ضال ا فرات لجالا بللمزع ىلا و
 اهوحبو ةطاندللو تيد نينولو هّولطا ذا ةأعرزإك

 5 م ظ

 | رجالا ل لاك رتاالاسورغلا ولعل نملك نكد رجالا
 | تس ني لعةيلصو ناورجوس ماناو :عزما

 وع

 ١ تاتاوا هنن طاخام تود تيرس ول عن ىح أحلا

 ظ لاكؤ طرب بهزملا لع هباسحم حالا هلض هات أم

 بدو

تم ٍبعري ال هاذ مسوملا نمت ارتي
 ظ م”وئايعد اه

ب هلجال بعري ينل تنولا يف مس مولذ
 - اهر



 ببلاش لح هشتنن صان طايل هطاخبش |
 قد انا نيرعمش هإ لب هإ نيحادلو بوغلا بر هنصمع
 كول ائلاوه طاولات اكناو ةداعاإلا لع ربحالو

 ىنجالا قتف فالزع لهن مل هناك ةداعالاهيلفم |
 هايشاإل ممالا ةطايتحإلب ليصتتارجا طاين لاله ٠

 زايهيلو لماتض لوالا لعوب يتللانا يربكللإنزعم .داناتلا يف تاروخ. يتذا فعلا كينان طعما ٠ ى. كاقو مت بد يملا تزمامل يزعم انيشن اهئ نك ٠
 قمح هرحازخا دعن نجاتسسملا تيب ني تيدا جالا بللق

 ممهيحماسجع هضيد جازحاب و كينج هماغت إل نئتتلا ظ
 رتخجلا نمط واش نادر جالو هقيد لكم نغهن لاقو 1 ييعنلا مدعل مزعال د هعيبب ةيعضولابهميلتلا ضال هإذ هزفم يفد هجارخا فج لمد قرطحا نأ
 اقاننا متحبودل جال نإ قرتاحاولو ضالاوالمغاو
 تيس فيا هنت» لينحلانكي ىاناو در دو حي تبضقنا
 اقربوا فرتحاة الوا ناينملا تيب يف ناكا وس حاتسملا
 ترسول تاىنمالد ةقيقح مهلشلا عل هل رجاالذ



 ظ ريجالا لبس يهودام)اذالخ ةئاما عيب ْقهندإل قرسول

  كليد نم طقعسوا زبذملا قرتحا+يإو مزههوج تشمل

 . اذ افرايخلابكلاثا# تامثملاهيلعف جارخالا ا

 اهزجالاهإذ ا ىنحم هترتم هنونم
 تعملو ميل تلالبتم كالهنإ | رجا ةلئاتسد
 هيببمال ناكاذاالا رولا بمن ئيعلا و كيملاو بطحل

 2 نسف زان فرعلا كب ١ ف لصالاو مهوح

 ١ 9” اهطلل نمانجوب «دمتب موا هترخاوا حابلفلا

 ١ ةق] قيهتم تقهزم اهب طوال داب ليلو
 .حاصمعالوندلا نمونريل تينلا قرح

 . يسدجالافو ةحاقإلا ده نبللا برملو َمهوخ
 بلايكزبا ننام ىتبدو ضن لعهضعد لمح
تسملا تيس يف هنرصا ذا انهو ثوعلا أن هُم

 اما 

 تابللا ىلع نيلللا غيرو قطز اه شع أمرسو
 لاه الع كزنللا لحما لاخداو رجأتسملا ىلع بارتلاو

 هيصال

 ١ هكمف هنيؤز



 ىلع رب دحلاو ىلاوجملو لابحللا ناو يرامئا يعزل ةباد ناكياو طرتسالا ةذرنولا هدوهصو قلو هبسمال
 ناكرو هبريهظاه ديد هيلع رولا طاغشماو بتاعلا
 ليال ابسبهزاصتلاوةايصلا نيولا فنا همس

 اننا اكلماولا دكولمت نيشرتالاب دارا زهدربتألا |
 ند انملا امرمصا نال وف يريد نياعيام درج مالضعلاص ١

 ولا وسسح مر بيلا سار قلاحو تافحلاوطاتححلاو نا لاو بامحلاو يستهل ساكو بولا لسان ٠
 تاما ذااماال اح ناكأ ذاانهو ىتجح مالايعرجالا
 رجا سملا تيب يهلك بربح كلي ناد الجوم جالا

 رجالا تيب كول و يدفنلاب نمضدو ائكج همايتنل ظ
 كتل منول ن ايتمال ةرجاالذ عاشم# سيدجن اذهيأع ٠

 ساو عاللاو بادو اعل اح اكد عشا ال نعو
 سلفة هاذ بحت هتيسقعلال هربنا يابوغلا ٠

 ىرسو بصقلا نام نم نس حوف عجزا نيفلا
 اهو هنهفضاش نارايحلارابيحاضو هيام.

 ةاوكمخ اش ناو جالا هل هةلىجمايشاد بس يا ٠



 ' لعالم نإ هبنت وزرع طشساذاو ععيحر جالو
 ايل فشلا الا هربنغلاعتيياإل كدسوا كانت

 هل ىلطا ناوهصالخ مزعولمزب ا عربعلاوتسا

 | ”ةتداراديتسالاب دافا عيتعرجاتي نا رسحالا يا

ايف حرص بو ٍكاشلا لوالا نمنم يبببحإل عف دول
 

| الفدا ميلا هلوشول هنال لهلا طور هوو ةسدالمل
 

 ا نمي ال قرس حاط غو ارارم هبلاطو فمي مذ

 ] هلو ةالفللاخلا نكن افضلاب ةريالا ىسمس باحاو

 هبا هإؤ ىصتسم دبتشنال قالا لقت نا ىلع
[ 

 معن تاؤهلايعن خيال عغاتسا هريع جات

مهت قع! هنال هليافسم مرا هإ5 يد عمدا
 تن

 صلع البا قسرجالا نوكل ثيم اوني يا يمول عم

 : | ها لقنو جدلا لكدل يا هزكت تيمولعمونوكيالاو
 ظ يد دلع ناصتنب لقت ةئوملا تناكثلا اوكا

 | كااتدالالعر صاتسا هلكفالاو يا بيف مددع
 دازلاو ىيككا يا هدر ذاسز ىلا دانو ا باتكيا طق

 يف

 هن

/ 

 ا[
1 

1 



 هدوعب هنقود هزال لإ نشل هشبيعما هز اهتم
 به هزرإ ةرجاتسا ةساخل د قف ل طاخاذا طايخلاك

 ماك مضوعأل به نؤ يعصر جي افاوعببو نون عنصمل ظ

 5 هيينرو يلا طتعلا مو ناة رجالا بحوأنالف دحب َ
 مااحد هبنع ةروص ف ضم اا هيلا سنموا تول ٠

 دردلا فا نكيحللرجالا ف ضوه د باف نإ ان مروص ظ ؛

 اولوَعون دولا هّضعن نكإو فتصلا هىسوررولاو ظ

 / هنبا هاهنا نعني تسنولاف نكت جالا لكم وز ىلع ٠
 انتل ب ب ١
 2 او ١ طابا ظ

 ئصلا راياونس هوو ل 3 ا ْ ظ

 يس 100 اا م ١ ١
 سميشكتلا نوبل قامة قنا ىلع لشم ارجام ١

 عد اتنملا دك اركباو ىمو مكخا نكد غينعَو
 ورهأت منو نف :ةولاز اَّمَع بصغو دائمملا يقي
 9١ أمهم فق ىلإ عطنا وهام كن ىدي



 نولارظظب ةشحافلا ةدايزلا دنع مال اضن يح
 7 هيلعدرالاتاءىنبو واحلا بهن قش ايو

 ظ سمج تلا ةءلنبلا ليدتت دج نعل وش عم ثويد

 ' نئماتنلاب حا وايش دس اة داعر ولو كب قنيملاول

 ١ طشالةناإلا زيبا عرفا يشن قصفت انمرنع
 || هربوا هنال جاتسملا اذه كالهب ىا < كليب نيرلا
 . هم نعلقأب نرفعمهناذ نهزلا الك هجر لكزم
 ّ يرق يواتنلا عزم هباب نن جيس اك بدلانمُي

 ايا هرجدو علا ييفح رجا تسلا نم رجلا نق هدرا
 انكاتتول ستسلولو كلما ف نافرجأتنلا لع ةدانؤلا
  ةدضاةةءاجالا ن ائاضقولا ناو: تصخول
 اهتدصل سالك ل والا ىلع ص عالب رظانلا اهرجا
 | يضعان اق ىشحاذ يفد هنن قعر كداولو لشمملارجاب
 ] 8 د !مزلإ ]تشو (رزعمش ذل نكأرزلا قرح ذ ىتصاولا

 تناكناوالاو لثملا مجاب اهنادّمعلا تقواودش ناو

 لش را ة دم نل تن اك ناو لبّمترمل تن عتزارارنما
 ىم انوا همم نا يلونملا عش اهوتعراتنحلاز



0 5 
 ايضراوااتؤداحوااراد تناظنافدان نماهرجج

 همزلو تحلو ادت نأذرجا تسمع انصرف
ملا رجا ةدادز ركلا نام طقذ اي ىنم تّدو نم ةدابلا

 لق
 راتب )ناو هيلع ذا هربلانمبسالفرارصااهاجتدا
 اكيد ابحا مد م ةعور نم ناكاناو يلوتملااهرجا
 اهتثو نم ةدآرزلا هيلع ضن نكإ عدلا بحاصرمعل
 مله أظ مامر جاتسان اكن اذ سعوا كب اكناو
 امداقؤدالا باجي منلمكلا عتماذا عمل ص اهعاذ
 حس تمم انا اكذب ابيل او رش اكس ار هنع
 تناكناو ءواتب سماك يحب صدواضقولا علملا
 ةدايزلا هيلع نهد اعاو عل ر جون م ةتداب ثدملا
 هد قلت نجا دازاذا | ماو ةرزاهبو ةدإبزلاك

 ىرتزلاميلعو زععض يلوترلاذ ده يدزي ناريعزم
 ًايزحم هاش ايس ا رجاتسل ل يعن اورتن ماهو
 ظانلاهكلقي»اتبللاهإ قره اظو بدلت يذلا
 هبحا صولعارست ضقولا ةمرجل كلي هنا ىذا
 فق انك هانصر ايشالاو هلفل اب صقنت ضدالاول انهو



 | قولا ونال اهلع ضيف ذا وهلا هزم عورشلا ةماع
 ١" هوعيواتف يو يدأتنلا لوفن فالك بهذما لل

 «فهانب نمو تن اخ نبل ىشملا ثوم تقولا نمد دا

 رضناو عذر هفرم ضي منا هنإ شم نازل هنكأس

 ١ أنبل تع نمهلام صلخ.نا ىلا يصيرّسيلف هلام ةينمملاوزو

 فل غاجال صنم ا ىن ام عذاشب وكبالو هننحار
  ليظساولو هضرم ثالماإل ثبحاشبملا كاذ ىلع هل هال ذا
 تيتسميفلا لقا زواعبإل نعب ضدولإ كإذاءاعج نا
 مالا مفر نيب درجالا قحلول و نو بنبمو اعو زخم
 0 و وبدت غرم كتاتن
 تاب وازتكأب دا رجالا لت دوتكو يىتنلا هبسلعو
 نول نياغتيالامم ل سانلا هند نب اضتي امن
 ل ىالا نماماة تي مم احا عجم ةرساف

 ايه يطريام مب ةدايزيوا لفل رجاباذلا نمو
 , | . ةفمتاشالا ةسب فعاد واتذ يد يانارجاسل
 ١ الاه شارو لفمل رجا جالا نابالو تدرس يلا ضو
 ١, ظن مهعلف بهاذلا ةيتب باحات ضمت الف

 ب



 ظ ْ

 يي افأاهرضو غراجاب عي اهلك نا هله انركسي نم ناي ا
 دعس سلط بس وح

 امو ةاحال'نيزوجيإم تنيشلل

 اي 'تيؤاخ عب احاوه جراج في بزعم انالخْوكب
يو فرامتملا هفرصل امم اميام ناس ولي زا دو ناك

 ال

 كيد دانا اهلك م ١دلاو تؤاحلا ياأبنملهننامإو ٠

 هان 4 هرابج يتسم هبطجسكيوهياور لمبربو ]

 قفل در او ىيلا صرب نطو نش لانا دعيولاب

 -لومعذملاو لعاشلاءانبملاب نكسيلال هارى

ورىبكنمان اطوااناضّموا اذاددنح
 اشلاونك املا ان

 انولالض قوت ءانبلانجوب نال ةءابدإل هع نيذ
 لدضاركئاول امكانعوملا لوتمللت طازمشمالا يانفلتخاولو

 2 تسلا ةنيس ةديبلاف ةنيببلااماّاذاو دكملا

 هل ف ٌناضعلا جأتسااهنوو هسالخةداددلا ايان

سزل هإ سلام ]هذولواهررتصدةعاناةدارمل
 جالا ه

 هل د نادم امنرال رجاحل و هتمنحانيملاهن هلا ناو

 لكازكواهرتعيو قرايلب عرش ناجساو هت كسلا

 الخ هيطمرمع هذال ديل السب |.عتسملاب تالتة الأم



 انين ايو لصاوا ىلا تالخئاهرجا اذا نيئلدسمنإالا ظ لضفلاب قسمدرطلامرجاولو يبس اهي فلتخيام
 ظ مصالي ءراجحإا ٍخيضنتو عصتال يجول نما هرج

 مصر.( راجح نوجا فيس عرذلا اكان هرب تيززب هإ عش شد اهرجا ةيشلا  هماغد لاو زامل لم ةعارزلا هتكمانا ىركوا يس نيج سحال لاهل ةعارزلا هت مولو أنيدزحو | اكعد نيعيز ؟سزيو تبزصلاو يشل, جاسم ١ ىلا بجو اج رزب فيم اقنتو لا ريبل ةلسأذ 1 يرغالاو عز اني وتمت اليك"اشنا اماه ذا نار 1 لاقولاهيدةيزيامنارب عم ةعارزلل ضراةراج 000 ١
 ٍ ىلع هوبي ميلشلا نامل تحص ممتع عرنلا نأ , | تاو انلطمز وخيم لبمتسملايلا ةَضاًصم اهرب . ١ تالا هبزازب ديدي ملستلاو داصحلاب مهيد دوت ظ مر نلا دص خيول اه عزياج تيلقنا|ريطسو
 تايعولؤديادهلا يراق يداتئالدا كرداهىلت



 اددئاو ةدرتلابرمجبو ضعي هن ضشل الا ةءاجن ين
 ل ىنعذتس رجاتسا ةايشمالا يد ابا نيعزمثلا ظ

 يعلو تاقرعتملا نن ىكيسو ططد راندا يمص غيراذد ظ
 بتمام الامام 2 سرئلاواتبلإ ضياةءاحا

 ةرجاللا منت ىدحا ارم لدعم فنحو رجا يلم
 أمعلقة راد تتممن اذ جال م١ ىعرز نكما ميلستناإب
 سوملا ءإ مزعل ناإلا امم اند مدىل ةعراذابؤسو

 فض الا موتعن نابع ولمد سرغلاو أنيلا يا هت

 «<لهورايحاامنب أمت مضنم امزودل واعي

 ل انامل ]اظن هند نال مىنعب ىلع فطع تنضتلإب ظ

 لجاتسل ل عولتلمدزل نما نشنساالااذهو يلا
 ميلا عئبد ولا ىتدرول حلقلا همنا هنا داما

 الاو صاتنملا ىلع ار حالم ىصمش د تناشد مك ظ

 هكرتب )3 ل للع تاسع جوملا ياعرس ىا هايد ور

 انما نسرغلاوأتبلا تورو سرؤلاوااتيملا يا

 لاو ٌةءاحاذ أب ناكرتلا أنهوا دنهل ضرالاب
 ىلعرجال ا |مسسدو ثلاثا عارجوي كاامإلو ةراعاف .



 1[ لكذخ اند ضرا ال ؛انبملا ةميق ىلعو ؛اندالب ضرالامعَت
 2 ةسلارارلاة ى؟ ةيشلا فو يو يتجت هحصح
 ظ ىلع ميل اريح تقولاب ضي انببلا ءزنيو سيلا نذاالب

 فقوضر |رجاتساولو عزحاجلا ئاأبلإ هتمد وذد

 لجاتنالف قءاجحالا غرم تمحي يدواهنو ساو
 ٍميرص كإ ذي نكبرلاة!لشلا جاب اهداقتسا

 مايل سيدا ملقلاالا م,لعتوقولا اولد تتدولإب

 هلك لعب ادب سيلا لاق ةيتملا شاد كاذ
 فاصل ف اقرا يأضيا ل ومن مل وعيم فو عركتحلا ضال

 عضم نوب علقت يت ار بس اه عمل ةيعلاو

 البا ضرالا قهلصا قدام ةبطرلاب دارملا ٌثةرملا
 هل ناكا نا اماو عرهر وأ عاببو هكرو صلمميانماو

 ١١ نكت زابلاورزجلاو لذ قام ةمولعم ةيامهن
 1 هتياىزي 2 لشللّحاب كعب دز ررداكنوكي نا يفض

 | مادام مهاوصو زبك ىتاوحيو تنصل ءررحاذأ

 / ةعولمم ةيانيدل ولي بسلة ظفعياو ةسانلل
 | يدان: جاكرتا وكر بتل ا ةزد ىطاههرسكأ



 هكا د ايلا لذ رجاب كلي عرزلاو ظهمبلذ يبلك نب ٠
 دحا توم فالتع ساه ةياهب هإ نال ني الل ةياعر
 داصحلايلا هلا جلع يهسملاب كرنب هتاف هكدا لص

 يل دا ناكل عمؤاَمبا نال ةءايجلا تزيل ناو

 تعبد لثلا جا, اه دمت اما ةّيو اي ةرلا تماداد

 لشملارجاب هكاردا لا كنعد سل اسما
ا ادرى بصاقلااماو . ظ

 دارملا تهلظل اًعاطم ول

 ١ ىحشمي د ١؛انضّد ياراب عرزلا كرري ملوي

 مود رجله صيلش ةيتعلا يف اراه دحارالا رحال بحي
 كاجايقال سسبلا بوشل اول جماو بوكرلا مارق ١

دي ابني ؟بيشح نإ عب نإ لهو يا !بمننميل ةبادلا
 هي

يدا لجالانع اهجراجب رمت اهيكربزاو ٠
 يلعاهلجر 

تم نسانرا اهارمل هرووديأب ظ
 لمان ىاسرفهإ لاق

م بتل ةزناعوإ هيب ندوب
 رى تهل اتها

 انكو صاد تسساذا د ثيعلا نم 3 د ىصتم ون

يم اتكوا هىشيل ابيلعداهنم يصل اتم رجاخساو
 ا

بهو جرش أ ديعمو ا هاقلاروّسولو
 مل ناوةتا



 . | اهيككري نم نييب مولو ىسبالو بكار ل دا نيقنم | اشي نم نكراو نسا رسال و بكر باه ديس
 , دع ناوأهو كرب ةمبخك بالقنتو ةلارسلا تدس
 | ٌفسحالثم د ارح هنع دعت تؤداح الع منذ ١ هله جلاا و تيطعا نصل ان سبا الدا بكأوب
 ١ ١ تلاذعمل هنا تيبتت لسا هال ماس اذ ارجل ابحي
 أجود واارإة مواا هاو وتسأو نولي يدهم ةمفلم , | ىتهبس نزال صلات اكرضصاال تضحاو هع ل | | ريركك ردوا عون يس ناودنمعريس د بيعمل رم اب قيس : كني ندا هل دما كس ارش ولا | هب عيت لطي هني تاتا ايو طاطا | | 1 عتسنملاب تلتنيلم لككدلا ف هل تمو عتنمم ١ تارتملا وم هنا ةيانإ كام ارإانهيجال مهنا
 اريسالانطتيرملا نزو ليقع هتموزجرل كولد زاج
 ١ ىيرظعو همساقبي كاسم نم دراول هكا يش
 ١ تنال ل تعاقن ةبارإ فتاك نا انهو توزومريع ىجدالانجل لقشلا لامع الو تصملا مطب ةبانلا

 لو
 د هاسسصا



 ا 3-5-5 يا لإ تا

 دنتح

 هنأذ هتفتاع لع بكارلا اجو اكسل اهلك لك | ذالاو
 ذل نام هن وكام اعتمد تناك ناو لكلا رت

 هلت يش نمتدي كسل ديه ضيدرل ناكأناو
 فانيلا دونا هبعاص كلم نمولو عا اديش امك

 لاس نا لي ترتب ون لحرلان ا دلملا نينو نذالا هدعل

 امل لكل نفد|هلا عموم ع بكرولو دي ني كقول لها
 نفد سانلاهسييلباهولو ةريثكاياش ىياولانكورم

 دصقملا خولان دمي تكلهاذاو ىسحم دازام سس

 اناممعتلا عمه قب هيوكرل رجالاو يح بجو

 بئكارلا نمنتن مت هريغ بوكرل ةمتدلا كفل ىا 1

رج انسب زمارج تسول هجرس نيددرلا نضر او خجرسال
 

 يمسلا مزل تإسولاهبال تطعاهب وكب درسالإلاو
اص عرسلا ق ةاهتواول هذال هطدرا هن ىكو تف ظ

 ر

 مرسلا ينك ةياضلا نعررج هيلع حاالذأ صانع
 كوالا ىوتشا نعل ماثيلو هل ذي اس لكشملا نع

 اد ١و نهال نامضلاو مجالا ان ااهريغو هايشمإلا
 «تمزل هيلع[ خر اركءاهيلع نما اهرعاتسا



1 

 ( |١ رجالا ابلعاذااذاو كّمْتلا دازام نم تبطعن

 ١١ رحات_لا ىلع نغاضصالو ءرجو عدس اهحاصا بام ذأذ

 ةاعضوو أعم لهما المح ناو هيدا ش | بملاوه هنال
 أهبر لعتررهو هإوزب جات لا لغم صنلا بحو أبلغ
 داو لكل رخل نايل ىبعيف الثمربلا ن اكول يتمم
 هأفضوو عمو الممل دوك اعو ىاافلوبح اسرنم
 2 اتساع نامنعإل بئاىتمداىماهيلع
 هيا دةولإ | ة ديس نا مرحاتسملاهاعجو
 اتوا مزمتااوسرجأتسملا ىلع نامضال هندا هدانعمو
 ميال ام تالنج لع هيلعا نبل وعم نمو هجولاوهد
 ةبصالاملا قامو تمل ليلمصملا جرش فال
 ال انكو هلوه نم نتملا يس ضد دوا موه
 اهبزاحّن إو ةجارلا بر م ةارارأ تسلل لمجول نامع
 «فترلذ ىلا تملا ضض نمرجأتسملا مك الوا
 ممعاتسلاةباللا تنامي ١ حلا نمماهجا انفو
 م نال ةىتملا وب قطن تءاكاذا اما هاشم قمن
 لارا يحال لك هيلع بعو ىكلدز جاتا ىلع

 نايا ظ

 78:71: : ١
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 ىسسضشجحزمأهنا ةدانزلا,داضاو ةياغةدادزلا ناصلاو د

 لسحو ىجسملا ل جول ايكيلكلا نمنص هرنع نمولذ ىحسملا
 اوضريب او لاةراهدحو ةدايزلا هيلع زعل :

 هزمخ ناو طقف يحسم بوحوروبإفل تلبس ذا رجال ْ

 اهو أن متع نكذتال بصخلا عفانسه نال جاتسمملا ٠

 داوي جب نمصوة كم قاطو يراك دماغ
 راغصلاكلهول يح ةمالسلإب نذالا هسا مال :

 رين هعوتول نمام بيداتزإ يصولاو| بالابرصن .
 هب انهلا قد فرأعتملاب ناتمضيال الاتدكيرشد ٠
 ك+ نحدلال اهلوقل ءامالا عوبحر ممالا تسلا نع 1

 د ذالا برملارجات_ىلانا ةب ارهإا سه اظو اهاننا
 ةيلشلا يق لاقف هس ةباد هير |امإو ئرعلا
 ظ امن مصاذعو دلصا اهب رنين هندامم ر ةفيئحملا نع

 فاكالا عضو مرسلا عنب نمنمو بدال الع داز

 انده جرسيالاع جرسالاب ودلوا هلك تك اوس
 ت اهم اهجسافا هلذميوإو هتمئ عيمجوإذع د ايما
 انلإ اسم نمنمتس ان زو دار اذاالا نصطدإل فاكبالا
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 ! ل البارا ءاجرتب ا هرمانس دانا لك
 ا عمد مايل

 ! ١سيواتتقو كلل «ترع امرين زطتللسو ا هياغ ظ

 :(| لاك نيارسانلا هككسيي ال فيجن أ ةوتحو !١رعداوا ادب
 | نعانلادكسا للصم ربلإب ديتعاذارجلانيلمعدا
 | لوما ةلب ناوتامضمال لإ ديمي ما ىلذ ره الذ حلا| دا
 ١) هيلز عيزب وسو دوصتملا لوصحل رجحالا إذ
 ١ بطلا نال ضضدالا نم بصتقد أس ريملإاب ما فذ

 تئلتعالر املا نإل ه|سداولا نكد هلشسم يجر

 ينس اىغو ال صان هتال_.جا ل ورعان مرش"
 نمضي ال اررضإّهالاب نال الا رْرب دم جاك
 تو مول رماو ابو ةطازج نمتعو جالا بجو
 هذ بدوا يو ننحا وتلا بمأسل ياءاو هون
 ذك ةلس افلا ةءاجالا جون, ار,ىمسملاز و احيا
 مصل ىنكم حلا نا اها ب صماد و ليوارس هلعاخ
 تما هزببمد نمنمد اننا ؛املاب ردرلا ديب
 أ كيوي. ناو ضيسا بول ة مو سادرتاندد
 | ايونوضرو )جالو هيد عيصلادانأم هأطعاو هذا كلل

 هي



 ناكنإو ءابصلا نمعناإل اثم قبلا تعوكي لقال

 هصالخ ضربا بون ةممت تعطي هنن لهاشع احأم

 اانا هّكو هنمرعو هلوطوطتما طاينحلا لاو عورسسم

 وو هدمدزنلان او وفع مونكو مبصاررم نا اقف
 لاق ْم همطتف هطحو مهرب هىلعتم اذ اصيق كافكا

 لاتن مشلاقذاصّيه ٍيِنمكتا لاقولو نهض كنمكرال
 لايم ل زن نمضال كييك لاقت همطتنم همت
 ,ىطمواةقرس لالا دن ّيحرتعريووعشافمف

 جتنا هابثسإلا تو هصالخا لا عيزعملاو ةّمرسلاول نهض ظ

 ممول أذ رجا هنم بلاغد هعاتموبسل ىوساا لعرب

 سلات هلل ميل هتذاح قالعر لخداولانكو كتداعل
 طرشو مشلا هلعيل ذأ ةدم كب أحل هتبب اعل ههدلغ عامر

 بلطملغلا دويتو طرشي مالو ذاحان كرش لكهيلع ظ

 ْى غلبلا نري عازمالا نمارجا ىلوملاو ملعملانمإك
 اهبزو ب هضوعيملا ةبادرعادسااهندوهلا كرذ
 مالا قاقلطم نعم ترطفد لوالا يلاداع ثضايلا

 فنامكمامالهجر هيلاوامدقهوهو ةيدراعلا ايتام



 لمحت اداعإو عيجزم ير اا ومونح هينهد يواتنملا عج
 هنوو ةداعالا لعرمحي نا ئبدو هلال ك دال هان
 هفبضدال لاق مغ اذن هكبميل ءابصيلا امساربا فد
 ىيمظل يس هدو نامضال كله مث ه درب ملاذ ليع هدرو
 يرتح| ف ةعينصلا نق هل عيل البحر رجاتسسا نممنيبلا
 صادسا ١ ل اذ رجالا هل له ه«ببسب جنتماو لعملال زن
 ىركتلا له هنود ابنت تضرم١نكاهلوبل ةباد
 صج اتسا كل ني ىدر هنالال لاَ هتصخ ؟ىجرلا
 مكعو و اتيلا نيه نطلا نع ناويحلاه من يدر

 تمس ماهرجاتسا نطلا رماسح هنيعرمل امالا
 داماس سرد بجاغا لاق جالا لك يجعله ةرم ترد
 ْش هاند ابهولا قو أو نتنم
 "له طرارلاضحيرمي اول انمانم ةراوتلا تقو ْي طعسو
 ' نئللالااوواهنم هيب رم اةراولامو يق قلاخو
 ريحوملا ىلع تيد اييرججا تملا وجر هدافم تسلق
 اطرْس نسريدلذ دعوا ورش ئاالا يعدرمالا رحب
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 يسند ال ورجال لكطقسرارلا برو يصبح 1
 قي عرب ال اوه رجول ةضيعرجا تسلل انزع رثأم هي(

 ةزحت نباهلاذ رجالا بجلال أسب نيو ل دابنحال
 0 جاما يرملا بدرا هإعلو لد هبت قد تلف
 يي |حاتنناثموزل نم خيامالف ةجرملا ةصحوا

 طحاصش واماعرجاتسا هنتف هن امانتسخت

 و ”لاطعل ارم هطهط رش نأذ ةزطعلل نيريش رجا

 ادوكي نا بج ان امزم ىناومسلاو نعمل !ٌعرجا هي ناب

 ةراجالا رم تضتنن ا يداتنلا ةن اره ثيدلا برع

 همزلبال ةنس 356 د بعد حاشسملا وكنت بياغيرارإابمو

 ةراجدال اديحو ىلع انركيس مل هنال ةشسلا ذهل كرك
 يقرألاو بياغرجاتمملاو ةدلا تضئناول كاذكو

 ازكي رت لكدراد جا جاب اهيكش م ةارلانالهتإما
 ماتم ليصرجا تسلا بانولذرشلا مام دنع ةيسل الكت |

 نهال ب د ماهم هعأتمو هتحوز كردوومشلا

 ودل ملا ةزهلا هيرماجا ةالملو مفختسا| ازال ةألوم

 هنبانجولذلا لو ةاالاهبم جري هيداشل روش مالا زونغن اذا ظ



 ديس الا يسال قءاجالا |
 1 سياام|طارلاو هنقضو نوذ ه|صايا عيوش ن أكأم دوتمعل ١م

 0 فهولوالا عد هفصوفالو هزصإلال الصا | عورثم

 اىبإ اجولوم مملاول ااهتسإل/ ل شملا حا بوعو دسائلا

 لاخسال هند اال هذاذ لطاملاوه و تفااخماا تالثع لامك

 الع ضنا ةدس اذلا يم جالا يق عف أنما كانت ال يأت
 فالخم متم هنم كلبي عيبملا ن أف كس انيلاويبلا
 أهرميناهإ سا صامل [زصتهول يح قس اجلا دساف
 ت”واللو ابصاغ وكم الو لشملا رجا بحد اهرحاولو
 صاسملا هابشالا ىو ةصدلخلا ا عمري فاشل ضف

 تورتنلاب مءاوإلاب_9تت حتى ناحا كي عصرجاول ادسأ
 س١ يع غسل دما امكف شمله !هههنتتل ةضلاذلا
 طرخكو لغو اةرعوا مِحاوا وجامعة لاهي اه دشمد
 آمهيمر اذسو راد ةمرسو ةياد ضلعو ببع مأهط
 ألي ١بدشمنو هايشادر ةئومو جاو ارشعو
 رادنم هتبِضنو ا هراد نحابسمد جوي ناب خ ىيشلاب
 لاسيلاهفنا هرب س دحا نحوا هانر شو ينم هك ىعشم

 | ةيداؤ و



 ىلع دعت 'لذ ىر اطل ا نع بصل اهذرثحاو هيداعو
 تازدحاول جاوا ضجملا يت غيض يلوكارجانأك ىهاظلا
 احد ةاملا ضد تيت ال | جاوا يا ىنسماهلااب وااميدحا
 هضعنرإ هيشيمد اك ف جااذا لا هزاوجب ىنقمول امم واشمملا
 فعىتنملا هيلعو لاحلكب هذاوجو زوهنم «كيبشنم
 هاذ لباتملا لوبي ذاشس ضل كام ذنإب هسيصصت نك مساؤ ةمالعلا هدر نكل ضيضملا اي زعم رجه اند .

 لمح اغا شي جاول ويادبلا يو تتسلق هيلع وجب
 اهيلطي اولو وشامل ل اوزل ناحل و هرمشغم ةممسملا
 للحرل نبل اول هز وجب يد ني ل لسع مسن من كحل
 ني شعلاو يدا ملا لصنفلا نم نيلوضعرزحال ةصولاو
 بون ةيمسك' هضعدو | هلك (ىمسملا تلاه كسفتو
 ءورءصل رجاتسملا ايرمرب نا ىلع مجرد مياموا ةبادوا
 معي بس و هاون جال اويصيم ٌمرحالا نم ةمرملا
 تادنوناذربزتخ وارجو ريمشتب ءاالصا ةنيريستلا
 شتا افيساب لن ىلقل اب ال هنمطسولا دج ٠ ذل صا بحو ةيمشلا دعو ىعسملا ةل امج نيرهحالا



  دشالاو هيلاعحربام ممل غلب اماغلاب أم ةّصيّمح

 |١ قلبا دزيرل ىحسملاب ماعلا عم عويشلاءاطرشماب لباصو
 أ ةيمشاادانل ةنع صو هباعاتمرل يدسملا لع
 ' اهنكي ال نا ىعارا درج تساولام يليزلا قيشتساو
 .أ هلمحو ليام الاب لثملارجا أمّتكس خذا بجو تدنم

 | . دا يتاةهعسرا نك يمسلاامجاذام عربا
 || تسال ةلكلعو مقاذ يدسملاةلامجيلا ماهل عرش
 : | . بجاولا نال ضقولا أت ئتس | تيبو سلق هيد
 بأ جيرضت علا درجا نا: لهاتند علب اساخلاب لغملا جا هن
 يأ . اتينراو نم نكض كورجم دن يحسملاةلاهجع
 ريأ كابل ييسضلو علب اماتعلاب لغملارجا ةنناهنلعذ
 اعتند دحلو ئوبحا دلي مرسلا تؤناضرجا 61 عم
 لخد ىمهذا لصالاد أهله ايل! يبو

 ١ سرسلا# اذاع هاندا نيعت هانّينم ترعيال اهدلك

 / ١ ميما شعلا تنال حلا وضحا شب رع لككف
 اتهم وهو يلوال تل يللاوه هادا ف نكسر لكيذ
 ' (١ صصوملا نسل انمدا هنددشولا مئه هددافرع

 | ايدج
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 ترب سيتم عال غول ايكسنودإلا يضمن ىح هحازحا |

 ةلمح يا له يحس نارا لن ذ يمعسملاك هن هنوكلات

 انكشف ةننسرجا!ذاو تاما لاو نا عميد ةمولعم ورش ]

 بل امل واو ةيوس مشت ووش كج سنرد نوم
 نأكنأ أاهلواوهدقعلاتموالاو يحس نإ ىيمع أه

 ىبلا داو لالهلارصيب يا يقف منج لهي ندحدقعلا ظ

 سرش لك يالاذإلاو ةامهال بتم فمن مشلا نم لولا |

 ماتسا ةزهالاب ىئاسلاو «ايإلاب لوالا تالا ع نونالث
 رجالا ضعنةلاهل نيكول هه فطدو لغم رأي دبع

 البلل او ةالصلا هيلع هنال دملا مم احا نابحرو امك
 ؟السملاو ةالملا هيلجااةو فرعلل د ةمدجملا ءاهلخد

 كولاو تلو نسحهندادتجونو اثسح نموا. ةازأم

 هدو * انب ناحور جزا هركذ ا كدوعس نبإ يلع هنمو ظ
 ىستحاحب ةحاملل ماجعلاوهاسنلاو ءكاجرلإ

 1 تبا ظ

 اوال زن عروع شك هدام ليغلوخ |

 اشفنوا ةضيرلالا ليظو لوض مايا لوهداهل عركتو |



 1 لو واير راوس دنو و ءاكقفم

 7| رم دو وعلا تكف قتيل ةهاركلا ف كّشإل

 / ظ رشحالسو هرلعمسإ يلم هندال مادخلاو ةضمسلاو

 لآ ر ىشم هبسكنحجرلا ثيدصبو هتدرجا لوعاو

 ١١ لعاشل تيعمرجاب ةهنصرا رم سكي شساظلاو

 ١ انكر نراعتلا دهسا تانا اوصل ةيّمن تالزع سانلا

 || ”امإلانغانهو امتار زان علل ا)جا تلقب
 د دلولا يع ةَّفْفْششلظلا لع ةحسؤتل أب ةداعلا ناب

 5 رجاتسلل تبل كللاملانالخاههاطي نا جملا و

 م هاظ ماكي هل جوزلا وهن ذارإلا هل ةافركلم هنال
 ا | الو !اهتراجا هن اش اعالوم تعتسر) الاف قاعموا

 !, ١ اه عناب نما اهرقأب لع ناب ره اننرتعول هلا
 |ر | اهتموا هيا جا زيمسرمل حلاو جاتا قمتو لشمال
 ا "| ازكي الدات نعالا نعديذوضو تيبب روج ضخ

 / هناق دفيع تضل 1 ةءانهيلغد مولتن لو ثءاحالا

 | ٠ نقلا: هيلا لادا ع هن هدرز هما ىلح حالم و

 نيولا



 ني نع ابسنط ال هيدضال اهددجتعموصو فعلا |
 اهيلعناسراع تهاني

 هيباىلعاملعمجاوهسمياوضد ةنئكالهاةداعو
 ةقفنل اءاهيإل هلام ىفغالاهلام ريفسملا هل نكمل نا
 اللا تصعو ماهطي هتدعبوا ةأس نيلي<تعصااذاؤ

 "مك ءاضزالاوه هيلع دهتعلان ا ميهملانال اهيل ظ
 بلاهتمذدولام تالكهيانع ةيدنعتلاونيللاإل

 : ةتعتسرا ند ترجاتساو | هتعنضرا قع اهتمداخ

 مالا لعاهعاضر الوش اذاالا مجالا نحس فيح
 مهمل كيزل ابيننن ترجاولو عرنحتلا نع هيلالبتي رشم

 تعا تعدو ائمعنور اذ تولوإلا مهد لو نيزحا |

 صانقرمحالاباهببستل تدرعا لعالم اك جالا اهلد
 بسل ٌعءايإلا بتلال هيانعلا يف همامتو كرتشلاو |

 ليوم اعمل الجالاأ و ثانالا ىلع هوزنوهو تااقبلا
 لحال الو مابي طشالب نضاولو الم امش اننا .

 تن ارعلا لشن ةمامالف او نا ذإلا لغم تايللبلا

 ةعلاو نالا كلعتل اهتسعب بلا نو ةققلاو |



 ١ | ليقام وفر لعرجأ شاريك ناذالاو ةمامالاو
 | مرش ةرمركزي ملاذا لذملاريحاو عود يحسملا بحي
 : | لعربتيو اوي هيب ىسب و ه[رشلا نم ةَئيابعو
 | تسور يلع ماعملا يدهيإم يف ةسوسرلا ةولحلا عفو
 كالدل ؛ارها ةداملا نال اهي تمس نول موس ضع
 | فصنب ياهذضنب هأ ه:نويسيل الا عوف دوو
 اروتواهنضعبب هماماع مهل الذج اش اوال نغلا
 مجاتساهنال لكلا خت دسم هنغنو د ىعجبب هرب ندب
 هيلع هددا لكك هيهب كإذ فل صالاو ويش نم نم هع
 ةايحلواذولاويب قهانهرّوو نا طلازيت نع سو
 هدطعد مّ تييشالب ازيفق حسو اال ءارجالاو] در نأ
 انه تضءها ليه مجاتساول هزومفي هتمازمزت
 4 رس هدر ورميصل الضمل رجاا] حالا هعصسب ماوطلا

 /  اوحرمو ]م ضنصللاهنع بالا ىل.زلاءاك تس امو
 ن  نولإ نيت اهيعصصتخالئ امل ومال ستلاةلال دأب
 ء ٠ ويومك نو زي ئبزا بم رجاتسا وي عا شمه عزاك
 نال لق ١ نينه ىريل مارمالادتع ادام ميد موب قيثد

 2 رٌرموند ء

١ 
١ 

 0 ١ ظ

4 



 ول مح ةعز انرلإ دغيم امى,دحال يجن ال و تندولاو ]

 ًاضرافااًءاجاتزاج مويلاهتسةرن نال عما عيلائلاق ٠
 ايهرامنا رك نيترماش ضاري نااطرس
 ضرالا برل لاهفإلا هذه زن اءاقبل نير اءاظعلا ٠

 ضصرا د غارزبادبجرسزب نا طرشي دهادضتروا تيماولد

 تدض هإ ودداشلا مر هدإزقاب سنجحلا نا نيك امل كزحا ٠

 مريضا” تل

تساو تعضو عرحاملا مذ دوا هل وؤوهو طرشلا باوحح |
 اهرجا

 طش هنال ا عرسنب و انرتيسو ا ابني هيك تا لع ١
 كتف ماوطإ ل عجاتساولاو فاتعلا هيضتقي

 هنصهب عمو الا هكبرشل اهيشس] عي هنا هإ جازان اجب
هرلا صاتسا عهاركرجإلاب نع سالف هلا

 ت

 رمهاوجوو هللع همذنل هل رحال هنأ 22001

 هناةرصإومعد حمرجوملا ل خدذ اماصرجاتسساول ىوأتنملا

 ىضو هيلع دوقعلا نضج دزعسي هنال هيلعرج حار هارتكا
 . سيلهنال مجالا نم كيش طقس الو ةرملا يامل ةهذنم

 ئوس اوان عنز هن كيو اول |رجاتسا ىلع .|
 يلع هعوقولرارلا تال يعول ناإلا ت دض أ هعرمزب ا



 نمي نئكضلماولا وانا س١ ىمسملا اا داع لجل ىمش رع غد د اذاو ماك اكسلا
 تاّقدشملا + امتع ةمارزلاب لاهل غانشرال لحالا
 دانمل حمر ريا داهم كالقف داترعملا هامش هاوس و دارزج لاراهرجا تس راو يلا ن اوك عماجلا ١ عرش نب ناز ىنحا م كلجالا كفه إم ضن حولذ

 ابو بلرام رجا هيلع بجو قارطلا ضمما ف ارز ةيادرجاتسس معي همايتد د انما امد ,رايلا حن انتيلئاسم ني كانك اوانةعيلرمزلا لاسم هرزلا ةهاعزا اذ ةعارزلا يعامل يىحسملا 1
 ره لم حلب ل رضا هاكر رود ىيجيسملا تبعي دوت دعت ناعمجنال :.ا ماو جالا و ايص اخر اص دوت هناا فسوب كب تعش مب ياخالد داقالا
 ١ راد نكسر اّيساوا نيج فلتقلا لزوج ةعفنلاب | "ىذا راما حاضلاو ءايضلانكو ٍلالاو ظ رجال دف هاتف نا ذ دوج ا بول صم هايشالا قد

 ”ىار ل



 نيكس نيكبللا ةاصاكز وخيال ادعو ضر ا ةعارمؤب
 نا رزقنا كل ذونكو بركرلاب بوكرلاو سباب سبللاو
 هانمّتساب لثملارجا بج وفاشلا تريد دازغاب ىشنملا“

 بطجيو | ديصيل نرجاتسا دق علا داضارمائونمسلا
 تكون مول وإلا الاو كلل رز اجاسقو كر نإ تننفو ثأو
 بطحلا ياوهو بطخلا يع اذاالا هن بطحلانيعو

 لاتسا عورتنم هيعريضٌوْمن هنو يبحنوم

 0 عيبلاةزجرمالكآلا ازينحمل زبي هاما
 اغف هاش رج لذا تكض اهجوزل اهراو تاجا

 رطل نعزي :اصيلارب تب انشا ينكأ تعملو
 ةصلالع يول انص نانح تما لاق يربككا يزعم
 طا اقءاجحاذاجح ظفصلف كسلا فهل اهّعت
 قال اعيد ةدزازب ةزلاو إىل اركذ نا سورعلا ندرس

 -تدماعم يولرلامىعل ذي هب ءاملا عمرنل ام ةانشلا 1
 ىلع لمالاريمالا نام ١

 دحاول المد نمل والاو صاخو كلو ايطض نان ص ]
 ناك فوم ريغدل ءإ لصبوا عوكو طايحلاك



 سطحاذاك# 7 بسمع هكيس ىت هطانلا عرج س١
 ماتا ايصال تقوموا عمل لمجد مل نار كنيس
 ال و لوشد ناإلا اكتم ناك هى بدار هننع يئرل

 راتسا اجو اننمل ارهاوبحز د متيس و يوزع مع
 ظ سنا نم هتن كلب ادلارجا اب قد يس دل أكد اخ

 هولا اعلا هيلع دومعملا نال نيدّعل '.لكوم عشنا
 موخعد داصتلاك من جردإلا تلمشملا قالو
 لكى ةيورلا ساند دلال دو مالمو كاعد لاتنمك

 أسرا نمامي الو ىّيج لحم ان دلتنحاب تلتنع لمع
 يلع الا ليقوهاهالب كلما عاتمال < و اتللمم
 هتان ا هداسح عرجاو هيلعربجيد هتماق تضل

 نمعدأ|تعملازو احنا مومو مالا عرسك ناكم يق
 نسضمل ١ ةدد قضد نمضنت كرير ملام ةدابزلا
 اود ؛ ئرب ناةيدلا ةغضملا ناتنملا وطه فم

 2 ذو ناسرعو هند تو ذاع لعند هّتول تاما

 تن ان نملا هيلعاوزس ناو اري ئاتاهام نمل
 د هدد ودول اكلطإب تاذامالا نأمضلا طش نال



 وه نوف نوتملا ٍتاويما مزجهيد تاربتعملا ةماعْئئاك
 داو هاسشالل اذ الخ بهذملا

 يلع ديصلاب نوزع تملا

 تاو نمممدال اديممريحالان النوم ةمّيلا نض
 ةيدارع ملابسي لاخلا ىتسم ناو نمد هفالخغ

 متن رياجلا يوت يدع هيلعربجي لهو تلو
 ةساجالا قب ةبربلاو اهلا طسو قهتدمتمك ٠

 هنهاد نم عجول يد يك« يعل كالوس يمن نوجا
 ذو احم نم ةيتنوسلا صزعو لادا قلذو

 ةيدامع فايا ةونعو مالا فالؤخال ءاداتعملا

 ىالذع اه نيعد رولا تزولاو ظ
 امدص هتيم

 سدص لَوعفاتسبولا يود نكا ل ماتت ةصد يلا
 «انلابر نمل اذا اذه ةسملا قد هنن ةعدشلا

 دءاييرلاد ا نضال ناكنأف ةسيفسلا نق هليككوا

 برلماهتدو هيلاما سرع ملال نال داتعما

ر أملا انّياض اهبكرو ةبارلا ىلع هعاتتم ءاتملا |
 ي

 نعام قوامها نضّضدال ءاسملادندو تشم.

 افون روض جلب ةهد دولا نا هل نلإ يزعم هابخعالا ظ



 ةيييفسلا ئياتزينم ام لطم مدا برب نمعيال
 هد نتدوا هدد وس ن اتناو ةبارإا نعم سوا
 ١ ةيئائمإلد ةدأتملاب لب دتعل ار نقد إإ يدالا نال
 1 .انغنن» تود ىطلا نك ندسبنكل ناو هيد هنذال
 تو جلال و هامحن امم خي هت لادا نعام كلل
 هبعدمب سكااول اهو باس محاور سلا ويصوم

0 
 داطيب ىا مران و م ايه ىلع ناممغإلو
 ] داتسملا ادرو احناؤدأتعلا ولاا داهنو

 "يلع تيا « تصلي مل اذاايلكةدايزلا نمد
 دوذ اي ايرلتي نقتل » هد دمت نك لإه ناد
 هل ىعد هيلع عزم مف فصتنيف هند نوذأم هع هيد

 هتلعش لا كريو ةقشملا ؛ناتزلل همكولف
 ةتشحلان اه هيلع ناك ربا. هنال ةلنهأيك ةيد
 ظ ايي هرهسمازل تابقنإر نام الهاك نمع يعد
 هّمعنوذاماقدحا تلون نسنلا لت لوضحل
 هاوس هني دو دامربعحالاو ةرلدا وطدوهو

 سدد 27

 ههيحا جم 0ك



 .اسعل ا عونعو مايل يع او شولو فضنلا نمت ةذشحل
 لف اذاإل الإ هعسو خي سيبإ هنال ميتنا] يكريل ال هبحو يل ]

 ام رجلا بحاص دس اهتدو ةيداع نمضم داتعملاريغ ظ

 اداثعم بصق ةلصتم يادصفا مالغهإ لاق داس نع 7

 هلق اهلعدبعلا ةمقورحلا ةي دبي لات هببسب تاذ

 006 وامان دصو نع لمس و ؛اطخح هذ الداصفلا

 ريجالا وهو اذلاو صاسقلا اب لاق ناليسلا نم

 وس ابا | باو ضصانملا

 دن ضالا فيس 0 نكيسو ضينمتشل اب اك وح

 ا لمعي مل ناو يللا ف
 مافلا كرت اريهتسوا ةمر: يا اردت

 ىعرلا عجاتسا نب ةدمل |خاول ام تال يعصرجاب يسملا
 عرنيع مددكال] نا طرش ا ذا |الا اكرتشم نوكي ثيحارمش
 ظ نييلو دررإ قهقيقتكد اًصاخ وكن عضل قبال
 بيوس جاجا اصاخلا

 ملا فضي نال اق كله ناىلذ اولا يدأتن ظ

 ضان يشي مانت( قرجالاهلذ هغضن نع



 رهاألقو هرهوبح ءسنقل ميل هيلع دوتهمملا نا سأل

 ةيداولاؤ حرص هبو اهلككلهول جالا «اتدد لمعلا
 بوثلاَيزوك »كبس ا عني ف كاهام م مطيإلاو
 ىلع خرط م عدو ملاك ىنصتم دال ادرقن !ذاال اه د نم
 اهرب قوانص يصر ضلع تامتضالذ هل ىتبد لصالا انه

 ههوريجا | هوك ىلحلا نم هب لعام قوس ا

 و نانا اظداحو وسلا سراح تاضالازكو

 مث/دينع اي سراف هتطنح ناكل مقلاة د دتاابرإلا ديد
 تيس الم امك ل والاف هنامنو نيت ديف ايسروا

 ه أتيعمو ىهمرلا نخيش لاق مطنش و هحرتيب مو اررلم
 رثىيل ا هتطخن اك ٍكاثللا دو د لوالا وبلا نين وب

 ةلذله تنكس ناك هن ايمو هفصل ادنعوا م.دنم
 تنكس ناك. اهاو نيوعر دبف ةزهوا عردتبم نه
 تيهذ نائف اسلاو يرعى ديفا دارصو ا ثم ديعاداطع

 | تلم اك لج او نيدو ًةرعبللا ها جر دبع ةفىكلل
 ا ١ تيب غِضولاذلو نيدع م دو اربوا رديه يعش
 5 مي بيو هبا ايامك نرل ةهدرا نيد ول واما ةثولش



 ا

 ١

/ 

/ 

| 
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 لوالا ب ءتلمانجج بجيت نامزل اين ىنالادجوأم
 دهد هطاخولو عر دلع دازي ال لت ملارجا دعا دات“ أم

 اروش جاهل خب امو الخ هيىو مدد فسد يع داري ال دلع ظ
 ةرحاةمسملا رار ئانزد اكوادردلا ةءابع تاكد 0

 «٠ بلع ناضإلرارلاوا داريا وب ضمن ىّردحاو
 هعنسملامزو اييذاالال و انانلا بر نذإب ئباوسا ةلطم
 ندا هورونلا ني دش مدة ويال ران داياو هعنصو ف سانا
 ةلسجي ال هنا لع ن١ تيدرملا نسا ضم ارامرجاتسا
 هيت نم نن ءار ١ نك نسعد ال بلملادهل
 كالملا فق اناا ىلع نادك ةاشس
 هفرك نمل ال: سنجب ظفحلا كرنامغا هنا اعنا نا
 اكرمشسم يعاللان أكثنا الا ذو دز ةل اح ةعيدولا
 لوملاو نموها نييملا هنكما نا متفلا طاخول و نمنم
 نم هنكمرل ناو ن الذل اهنا باوزل | تيان ئهل
 ساو هيدا كميل امد نق ه) لوملاو طلخملا ئلاهتما#
 ععف نائاهبر نذاالب ارم نك ىلع يزنم نا يذلا
 ءرهوج ناهمالذ هإهو ذلب يزن ناو نم تيطفد



 ه«عشنمل ةه بدلا عجاتسإا دبور واينإلو

 رغسلااب فرعبولا نكو ثال ها كيلع كلما اطر ةببالا

 هتمرز مولا هيعلا ىلع ظورشملاكتورعملا نإل

 شضاسواو هيلع هتنومنال اتلطم هببرفاي ناهإ ناز

 بص لع هنال هني نمد كليه هب رجاتسملا
 ناضج ال نامطلاو رجالا نال مس ناو هل عيرجاالو

 دبع نمر جاتس و زمسالو لثملا رجاإ اشملا فعو
 ًاهدوعل هاع لحال هيلا هعئد لجا بوي ىبصوا

 !امع بصان مضلل وان اتعسا ةديعص غارنلا بعد

 (ادعل هد هفد بلا ما يذلا هرخ ١ رم بصاقلا١

 هرج اولاق انت ا نمضضد ال امك ةفينح ىلا دنع همىتند
 رجاولا تش فلان احو هك املال هإ حالا نال بصاغلا
 "ين اثلع دق اهلا هذ ال ل اكونال | ىلوملا عجاولال هنن

 ءكلم ١اتيللاهننحا عري ني ةمياق هنلوماه دهرا

 جر ام اريرظ قيرمرط عرج اتسا عاقعلا دهن فو رسك
 قه روكزملا بيسي شلا يلع مم ةن ارو
 ام هسكمدو ةجدر هلذ طتقش ل هالات لمتول

1 
 حمّلئ١ اسنيم 1

 هما



 يرجوا هنصرمدا درعلا ابا ني صاتسلاو مالا املا
 احلال بشمما وص كوتملا نوكرو ل اهلل يصجرلاأه
 "عيب قافلة منو او يول لاول كمي اكهنينم عم
 سلا مري ف نم لوم وتلا ف جيلا ب عش ضلايا

 مدا «صاظلاه) لزب نل ل ضملانارلصالا# ظ
 تراعواعولو هبا مالا نماطتس ىصرلا :امولوتملا ٠

 ها وولو جاتسملا لوملاو هاله شالا رو قتاَملضاولد ٠
 ظ ملا ابهنيبهب بد ىشل ابر كوت لوملاو احلا مكت ظ

 لاتوهملعوزبحال | قانكوٌوفصلاو مرماوابملاو
 ليقمالالا اورجال اهزك هل اماعم هناصلاناكذا تسب ىلا |

 ةعتصلا نهب اة ورده اصلان اكن دل اقر ايا
 1 اهب هلاح اورج |
 انهو يبد ني ؟بوالالاورهاظلاةداهب هل |

 لف ءورمراَتحا تان اتم هاشم يعل ادع
 هنمتي هؤلت او هذاتسسإل ىاتمن هياتسصل الك ريجلا

 ةيدا,عوه هنمضتد دى ملام ئهار ايضاذاتسالا 1[

 دعملانكآسو ماهل لخا دو ناذملا لان غذا هابشسالا فو ٠

| 
ًُ 

 ٌ ا

/ 

 ١ ا



 -بماو رالاو ق دصنرمل بسصقلالالغتسالا

 هنو هتف هب يدلل يلع تيل لاما نكت تسلق
 | اهجاتسالذاز كهعملا بع عاش اكضدالإ مجالا

 لش |. هنم بجو ةإ عرزلا ماطصاف ةعارزلا
 8 كمت ا امبوهو تلد هدهدام طتعسو ءالطصالا

 | "دع ةياوربةايلؤ منجنكأ ةيجلاولولا ف
 | ثللهم ةفا عرزلاباصالاق فيحدث طوتعس
 ولو عير دم هنإل جالا مزل تدنيبريل و قزجو ا

 | -بسأبهليرجا الو ءرزي نا ابق تم

 ب اين ؛ًانمرلاواءاضتلاب عن ممابحإلا زين
 - ايعو يفاشلافالخ عسل اك ةيارو طرش

 ضبملا دهن عقنوا دقفلا ليق لص اح بيع

 ١ اىدانلا باز بيعّتفص هيوذتلا تىنعد هابّشوا
 تناكولا نكو ضالا ام اطضاو ىرلا ءاهءاطتمت

الؤ مما عطتض أف امس اب يس
 | ثاو يا هباذجرجا

 الان منابحول ةرهوبملا و ساىكمعالا ليع يشن يل
 >2 ماتت كأو رارتحلاب جاتو ارّرمجن عر زي ام
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 يورام باي عفدو كرتواابلف ةءاجحلا خضرا شسانا
 عطتف اناهي شقد اه مأتساول ةيججاولولا قد اهشم
 دايلق علتنا نار أبنا إذ ميري ال هبعو ىلع عرذلاءأم
 مايحلا نال نيو بجاو رجالا قيسلا هنم يجريداليلف ٠

 هنعرجإلا طقس اولحرو اوهرزضن دي رص قاماحرجاتسسا
 ىلع تاطع لذ د|جالا طّمسي ال نس انلا ضمن شنو ظ

 نم /ةلما ب عفتني ثيم وننلاب يكب تود
 راد طياح طوقسو أهتصرو ياةيانإ اريدو ببعلا
 هب تنام تيبلاو كرلا:اموطتغااول نيبتملا د

 بضل ؛اقبل هتصخر مالا نم هيلعف نمكعلاىيعل
 مل ناز هتصمح هتمزل هاز ىشسااذأذ هيلع دوقعملا
 /ابخاطس لدحلاب مشو |بجوملاهل ازاوا هب بيمعلا لك
 مالصاو بزيت متم لادادلاةراخم بيسالفرل

 لتيامزك نكد رار بر ليعأ شيلا نم ناعامو بازيملا ظ
 رجاع_ىلإ ةاكلصني نااهصاصيف ا ناففيكساب ١

 دز :(ضوأاهرحاشسا جاتا نوكي ناالا ابزم جي ذا
 ةعولابل او١ام ارب حالصاو بيعلاب هياضرل هامان ٠



 ١ ريجيالهذإل هنلسبِحِِ نكد ار بصاصعزملاو
 هلو عيت صاتملا هزعفناذ هككمعالصاولع

0 

 قرم اى ًاهازاذاالا يا هبت اخ امهر لانا جرحي نا
 ظ

 7 ١ جاتساؤلو ءانمّمالب زيشلإب فزعتب نإ هلو ةرهويم
انهكت هإذأصمدحا تسيفلواتطقنم تيراد

 أ

 هابشالاةيشس احق و تلق ةّمفص ماع تعول

 | امتع او دزعنن ماظن علل نا ةياهتللايزدم

 1 اطرش رانك ليع طع .نوو عضال اوهم دزتمنبال

 | جامسعمل اقنالادقعلاب ىةمساربل ررتصءوزل

 | بكا سعتوهو هملول صوسا سرصنوكس

 | -تجهوأهتئباوزطل غارجوتسا ابغالتنحا
 |١ نايسواىانلازمن ايوب اًسباث تاكاوس ندد هزل

 | نما هىعل لاعمال كاحلاودائاوا ةديسب ىا
 تناماذإالا رزصتسنم هي سيد هنا جاسم ارم
 ١. ن”الئادنجو هاضا اهتمد تزعتس د]هملا ةرجالا

 '| هلاماه طاضرس اذا سعب و يمل ناكذ حاد

 0 امي دذهنو ءإعءارتفلعذيل يعرج تسااهتربايال



 ٌصي وإذ يباع فضد يق ولو ىفس نم ةباداكرتلم

 مس [مدمنعال او هل ىبرسو ةيدوعصا|ي ىتسا نارجالا
 سجس يا هناف ىراوكا ب. نالخك هب اخوهيدابهو

 ذعونو ضرحول و قتل ذو عييجا لاسرإ هتك ذا
 دات ونتاّىلصالا ةيادءر دود عركة ياو

 هكر ةطايملا ل هل ان اكد جات ساول د لاق ميني

 ىفسلادازإ غاراقمجاعساولانكو نى دمك رجا لعل

 7و رو اح
 اجرب دعلاف اتلتخإاولوأ هر جومزوس نودرمنغ
 ابل اولاول ا نوم ىنعسمل ا ىلع منع هنداب تلده
 سل طل ناو سن اعاهجرع ىلا هدعنص نع إ تع
 هاسشالا يف هتداهاطا فرد ناهتكم مل ثيح

 0 دلت اا راعإ دة شا محلا اىحرامملا مذملال

 هطاض كرت تالخو اهتيلذمل رجالا بحياغاف ١

 مما نايم قولا خب كرنب ىلوتس [يبعبل جاسم
 ت هيد يذهب نسااضياهنأذ مجاأ مهيب فالك ى

 ندم انصتفناا ىلإ «ىيب فوىبو ساكت جد ىوحل



  فهماّيو دق هزاوجىنمدول تكاراتملاوص
 1 جالا ءابول ةّضانإ اء زعمهيعم ةشابهولا جرن

 هكامبال هجبب يسعد نارجاتسملا دارا ىحأتسسملا
 هذه" نزلا نهرلا تهارلا ادىلو ييصلاوه
 انام داع د حا رام تعج زويا

 ] 80 رتملالا هله نى ءاقيطم هنيرجتالا: دنع

 قتس د منيتي توك

 طثدي و 00 9 هانم

 «نيبلإ ]يمت | صقد ىلع صرب نا بأدالا ةرجاهإ
 قام نتن مه تزحالا درب هال ىصحاإللانم
 اًلمامحواارا درسا هانا د يهتم غرد

 رضا همزلب له نيرمسش يع طال اًصراوا

 هينالالاو مت لامتساللا عمن |فاشلارملا
 | ىلاتكو ىلا لامو تقولاانلو تلق قع
 همزلب ىكسضرجالاب هلام كلاملا هاَصاَسَت
 ظ تومرود رجا حل نكس ولو عدد هاك ضالا

 جول



 ٠ ننارجل يع هينصمل ملص كر ذ لجأ هعزلم لهرجمملا .
 اش)لرطظدال نا نهتو لالا ةايسل كوه ليقد

 رم إرحا هاري ايوا خنت ثراولا هيلاطيملاماته ظ
 لهو «نودهتحل صد هناللالفتساللادعمولو
 هما2 والا ةينسل ل هاظ ل لارج وا يمس منلب
 ةيزلاواهدحا تامةينلافو ةّيدابهولا هش
 ٌءرملا دههد كرري ىدح ئعسملاب دقعلا قال

 ٠ تر اولا مرو نيل ىصعلاعمابحره ل شملارجاب
 ةسريبكو هو ١ ن امهرجاتسسم لابد ىنصر هةراضلا

 ٠ ايادقع'تنااعيلاءانمرلا ل هجن يايضا
 ءاضي(ة ضو هلماشن طاف اباهزاوجلا
 نمنبول اب قحا يرمتملاو ىيزرلطد رجاتسملا
 موساةايساةولداهعصشمل اول ةهزفلارباست
 ٠ اك زوضتتال يذل اهدتخ نا: ظل فاسزولا
 ٠ لْطَتَتام نارا جسما: ليكولااماو ةماحالاب ىا

 ٠ هقاتلا شن ليك راهتيسالاب ليكقملا نال ةعاجحالا
 *تفلإرواتسريصتم تايعالا »تس ليكةداكراشم



 12125 قيعسوم لكوملا ارجوه

 ظ 00

 ةبذا نبلاو دمحملا عرش يف هشمو بحلق ةرينزإا

 ظ مهتسانوه بعمت فنصلالاة متةيداعلاو

 ظ 0 تاتا نام يعربلا نكذياسإا

 هنارجهاطععإ اهل اقام ىلعاساو لكوملا ىلإ اتش مث

 ١ مالوهدزنكلا ف مزج ههو١ كسا لكولا تب
 بحمل يرينا معا هساو صمت لفصل قام

 ةهلا أذ لم ا هيقعفلو

 | مسرد قع تع مدع ىلع امن إل اصنا كجركلا

 ريغ هكلم نإ ليكولا ١ لكتعلإ بجوملاو ٌصتسم
 . يصالا نا لصاحلاو لا تشتمل كلل ا داتملاو

 | هي لتشلاو جاتسملا ةووتغنا] ةماجحالان ا

 ن١ كديحو باو ىكعوو ماعاهساو يكشا ضيئفتسم

 1 ثامول يحمل يعل ةاّممل ن ََىف ولا ونمو ضاّمو

 تنمو بوم ناك ةازلادر د ت تالمل هز دومحملا

 مام | تقو ٍقامكدإ هل غويممو هب صأخ

 | ايو

7-90 <7 



 5 هقالخك نوتملا قالطاو لاق ةينابهولا اب زعم
 ص:ماوه نق ةيارهلا يراذ يان وما ىالطأبو |

 لاتازكو هايشنإلا ىلعستيس حني فتصملاهلاةىّرعملا ]
 تيري ةراضلا عضال كرم جرا دبدثابشالاي
 'ء فّفاولا | ضرحا١ داام ى تلم سىالا تقول رجوخ

 : دج سمح تسع

 سس حج بيس ل ص ل ا يس
5 

 ا هي سسوس :

 هنن تام مث تئىحلعأدمقو م م هذه |رحا
 ا | اديس مينعنبا يواتف ثق

 رصجوألا توعدق ولاا يك مماجحالا زير دال باحاذ

 فل اذ هنكل خش رع يق هتيدار انك جا تسملاو
 اهنيو هتف ”ىارمل'يراقكداتنم ”مماحا أمل
 هد ىتيعإ ةل ةلاولو ملوتمملا تربع وستسالاشودا

 رك هن تمول رجاول تقول زضئعل اشد هنتس
 ىما هرتعلر جا هذال لمتنا نأ بتعسالا يد تام
 ىئضاتلا ل اع كخو ةيحارسلا قو ةيذازبلا ني هخمو

 كمهأ ٌتوعاضيا مستتر عيش الذ تزل اكابط يو

 تيلاتصحواه->_صح.نو نيرجومواننرجتسم



 عرلو يفاةصمجو تتمدو 1: هلله دّمعول
 نجاتي اولد ةلطإب بيعمل ةيلتك هاسشإلا تّمو

| 

  كوتيلا ينبع مالا يعاين مهتما رمل اب وهو ةيدوا
 "يس ىلذيم هريغوا جأتسلا عم ةدرتلا به نينا
 فول لام ؟:امحاه) وسروا هزيكو لسربو!ابزسو

 !مان يف فنضم با [سينعصعمل تن نك تسل اظذ ملت
 ا ا لا

 ٠ اى هنا ةيادملا راق يوأتنم عيب نعرهاىمملا

 هد اعاهص كونجرل او انهيلا باهذلا نم وكن ٌءزم

 يادج ان قرا ىذا نإ سعب تفالالاءاشداق
 م اتسم واةزجاتس راني دوصصم بصض لوصا ايات
 لانعالاف لفاعتملا لحل ءدعملا لالا تيد ضرا ءاذمو ١

دياصملا جرطو باعرلا رمد
 ه]_صاحو تتسلة 

 أم نصند ضرالا نت ءاضتتن الا قحدل نكمل نا هنا
 لي هيلا تلتف امال هنمول | ينبت هتاوس خي هتترحا

 عنيزه زمات قرد تضم لاقترتضلاهيلعام
 ؟ايرب بطضدول ال عش ابمال ببس هنال نمل مل

 نما وم ©

 / سمحس ال اهيا ملعب هنو نصب طنمم تناكولذ
 يي

1 

 2 -- هه يح

 ءوشسج *كح



 ظ حضاولا ناك ضومرل كا ناوارنسابسةدوكيم شعرا

 لك عنمعلإل عضمملا كل ذ ني يا <بنع عئبولا ع |
 متو هي تلت اوس .تىنت عشموملا كل نبش اذالاغ

 مضاولا نكيرهل اذان فالي هتعلاذامدجدو هناك

 فيت بد تعلذاذا عضاولا نص ثيبح عئمولا قحدللو ٠

 مرج ونموكليزعال لاذام دجدانكو هناك وهو ١

 لك نفءاتركناذاتبجعدند يزحازحا ثتدطلا ف |
 نصعيال ليسو هركلي زعلان ناو هبهاصّج
 هّتقح انكلباسلا نعت لصال اوه1نهونصاولا

 ب سه ولذهل قب هيلع عزم ةنيايلا |
 نمد انإوهنمولاب هن دقمل نمنم ءيش كي نب فرحا

 هب تيهاذاالارورملا قص هنيودإ سببا ةضوعكق

 قولا نكو هلع (ب نمل ن امنا ترب عيوتمملاب يا
 ميكا نمدارحلاجزهاولو هام صني هب ءاليسا |

 ايلا ياراشل عزي ةفبعهبرنم مم هناك
 تنال مري هبجزداو هد رمد لولو ننماثشب ترحاو |
 املا كدعتن هلال يمس هيضرا وس |



 ٠ دستمال شابم هنال نم هدفا هد اعرنينإللا ١

 ظ )ا داصت وما انك فلتحا ما لهل دعا ءاحس فصدلاب

 (| لمضر اهتساكوباتملا دك شةنالانا دفا مسمع
 / 0 اال

 2 لقد فاجللاو ةحإ طلاربمل اذا انلو بها هّتذرو
 ' اهيايعارا ةامسالب ةكحيل يراهتولد ةيجاولولا
 لب الو يب :راهملا ةمذ نئالمح هيلع دوفعملا لعد زأح
 - جاجا عمتي ف تعمق هضفالاهنل امجولا
 لد الا تينيقدالب ةكم ىلا بوكرلاو لدحتا مث/اجالا نع
 ' دازلانمداتم | الججاشسا معا هساو هج

 هزار بضائل لاق مود دان نم هنموعدر هنالك اذ
 بسصا لا يلة فانكير لاه جاذالاد انزع
 | نكإم تضاولاوكا الا انصر هتوكس نإ ىحسمملا
 اجلا ب انضر نكدرل هركناذا هن إل ةديسب همْشاناو

 رجال ب درب نك هلا ياهب ركنا يعض طع رض اما
 ' ةلاجا ف توكساا هايشالا كأضرلا لمد مص نال

 )0 نيصن ظ



 تت 2 0_

 2 ونهه-

 لبس دليييا

 2 -- نيني ستتم

 لقتماذالاو نكي نكس ا نكأسلا لاق ىلق لوبد ندم

 يامهزل تكضازلي ليريسلاب ىمدائايلالاقدا
 ةدصع كمالكوساوالاقهبلاطاد مف تكسونن ٠

 رسوب نارجاحلا ىهاظل العال الاو مت حم هبننا
 هم عرجومر اع نم هؤتدو ليف هنطص دعب نصولا ٠
 "ىنلا ينل هيب تااثلانع ناو توجب الدع عرتوم اها ٠

 يتلا كلاملا قماجحالاب ىلدالا لطب: هو كيالي كيت
 ف وزعم نا عاق هيهطو فلق هشنابهدال

 ايد نع ريبلا نعانس رو يوتنلا هيلعو تامل
 تعاته لمدو ةْم فنصلل ماماو هن مصالا ظ

 صحاتساامدهد هنمهنمتو 0 _ ظ

 حالا طقش لهو لساتنم غيووتلا نكيلفالالاو تلطن ٠
 ةيد ايهولا حرش  طوسم ىف دان رجوملا نب مادام ]

 ادرس مكمن وركز لعضنداهعراجتساب هاف
 لكوملا يلي اهيل قولا نيعلا ليكولاهيسولاهلا ٠

 قوَمحإف لمصا هذال ليكولليعرجالاف رم ا تنصمّيح
 ضيا هنع هتب انا بحالا يلعصالاب لمكولا عنو



 ! ليت لبكولا طرش نا ملازكواكحاَسباف ل
 ١" نخالا بلطيرلو ممل تضمورارلاضتددرمإلا
 ١ هضتبج نجدة ىمالا قموريصل انمدا جري هناذدانل
 ليتل ليكولا امرا زمالا بلطناو وتم امؤد ملام
 ١ كي ريئسرل قيكرارلا ىسحأ ل هن ال +حرب ال ةرحالا
 ١ رجالا« مزإل الفاكحاضمات لكول ارض مان هيا
 ١ رضاهللو قباثولا بتكليعرججالا ىّماّملا دعس
 || تمي هزاز ىنضملاكعرزول زوحيامردق تالهحاو
 باوهلا هرلع بجحاولا نال يوتا ةبد اسك يلع لما رجا
 ىلدا تكلاازهومو تامبلاب ةباتكلا ندد ناسللاب
 همؤلا ال .نامصو لاّقلاو ليلا نعاراردحا
 | ةيبابمولاامدْئهمامو هيزازب لانتبالا نع
 ١ اسلام ايضد نيغ ةلبلا يقول عملا نكد ذابح | هتد اب بيكيل ةرجا بلاطو مكح هيعريصلا د
 0 عجاتسا اهنمو هيلعةيبحاوب تسيل هتبد اسك نال
 | دغاك ري نيب نا ذابجرجللجال انيرععت ءإبتكيل
 رمل اصح نوكيال جاتسملا ب -ك1نكو لمللاو

 عاجلا



 ةبهلاو هكشلاو ةيستلاوه دينو كو هترزاعاو

 . تيدا اثب هلاعنعيصلاوةعجرلاوماككلاو ٠

 كلابملعالا نوكتال يدشترلا نال رغما نهرلاو ةءابإلا

 تيعلاامكلم هل بوهوملاو يرتشلا فال نيعلا

 ميدو نالوق اكررشم اوم رجالا ر ونصح ط تشين لهذ
 ةبداضللاو ةلماعملاو ةعرازملا ضيف ؤراجالا

 انمقلاو ةيصولاواصيالاو ةلانكياوتدإ اكيلاؤ |

فّمولاو قاكعلاو فالطلاو مماهإلاو
 لاح 

 لبس نامزلا ىلا اف أنصمركذ امه داع لك نك

 عيسل الشع لاهل اكسنت ناك أم لك ايس الإ اًم انعم
 م

 هس ف لل جا داز +ىببلا تان رغتسجضرشو
 مل أعو هش ىلوتملو دحا بيزب نارغع نم

 هك تاع هد يمسلا ما! يع نايؤيضي
 قوتباوج] بل ني يمالذ ليلا ليت دس.

 دد شنيحلاول السا وا دقعلا ناهد, بيا لاه هما يضل يس
 يصامرافءالوعشمجاتس طف عملت اتسلا ٠



 هايشسالا ينتحر رح نك ساق لونعشمملا]ل طقم غراشملا
 ١ 0 :ارلانا
 | هنت روس هلو ررنص هيكل ابريل اه

 صاخملا فولا رول زِيكرول هي بحوا راد عانصرال
 ىجسملا نههياسحب هاطعا ضعبلا ننام هما ”مزلاو هرلع هكرتوا هلذمرجا تعاو عزخحا:أشس نا وحرق رو لك تاطنملا نا ضعبلا يي بتاعكا اطخاأ هب 7 سوا ارجامنل اهيكري مواسقاسال ةبادتناناق ٠ ٠ جا مزلايزن ناك اذ ممل يهد عفش اذرصملا حا هج مديل اش جاتسا ةرملاو جالا نأ ملقراهيّبسا د اهيا تءانسدق و خياعملا ةربعلا نال ةحجت ىبهنف ةراجإلا طورسب تعقواذاّدهطاتملانا معا ' هور هايشسالا ني لوتاد لكلا لمتد ال ليف د هينسم ظ يضئ هّضِبَت سمدول تذ ابحا برجا اذا دس ان

 0 ا

 جو

 هانازكى عيل دنا هبا ضعملا فد مجالا ١( دواس لكلا ف ةئابزلا نرهظ ذا جان ٍئديصلا
 3 ىللغ قمل د نم ءاجال صم نا هإشمرجا هذه فدان



 ني -_ حج 2غ ثا

 58 ره رس يق“ ريض 3 1: <

 نول نيعاذاالا هل دنمل جالو لطاب با نإ هزفاذل
 فق قمعلا نيبو ٌمْثعقٌملع هصوحز وجل عحاتسا

 هأيش الا نمز كك جابر هْإ ناكةضخةنع

 تسلق ةرلاةيينادورملا قيطداههيساز احاهنوو ٠
قد ممن عشر أتنل اوهو اعلم انه اْشس امني

 

 الب ئيعيبرجالان إل ذ إ-! نكيلعانل دنمرايتخالا
 همذالسإع تعص ةبه ةءاجا كإ ىراد ةيائلائو

 هنااا ةدزل يدل ديلذ نصتملا دمدولو ازمتس كف

 هيلع نإبانموزل تعدباو تايمقد ةندانعلا

 ذوكرومنعوأنبلا ةماجا توتا تملا قو ىوتشلا

نمو ّىنمد هدو فّمسور ارك هباعئتتمول
 ةراحا ه

 ظ ةندابصولا قدابّضرا ةراها هركو ةكماانر

 مائي ارضراو اكل مات انيلاوت الوق يزايلاو باكو

 ىفعرسإ جلول هيلي« ريح اتملانش لالرلاوندولو

 ركزي قر لاسافواهزلاف نتا فزذا لان نهرا ةزمو
 كو قيل ز مجلي ناوولو هكجرتلام ريان نم نينو
 ةلطعنملابو بوقهدقاطاو « نيم ابزمتامول ردكم



 غل( كاذ نمل ذل رجا ناولو ؛نياجعلا نتضعتميذر اهكاو
 ١ ررج يحل ماتم هافّري*0اقعرجاو انويدم تامنمو
 ١ صنت ةيورلا كلما تسلك نا مءاجالا هصيسانم از تفس تاهت س بإب بالا
 ال ءامةضروالا بيلا ةهجنميااري كولمان ١ اهيطيو ةبترلا ةيبرجيل ديلا ة يبرم مم هّيهاال هبي ا فورلل همتنمو وكلا نم ة نول ةتدايملآ هريؤل ةعفسو
 «اتعم يدون اهوا ةياتمكلا ظقفلب لىنتلاو باحيالا 001 وتصور ورز يس لدبلا داتا
 اههبمما العوم اني هزوككل امجاقلحلا ف ترلا نكد | ةبسووأ وادم اهينور وكلا ل ديلا نوكهططو
 كامل رجلا ءانتنا نردلا ت اهيا رركحو لاحلاب
ة.ترلا] بلا قع ةيرحا تىشو ل ال

 ظ ءادالابالا

 | . لادا لررلاةيلاطم ةيالو تزن: يبول اضابتد
 كلل ةروعو هضتفاذا لنيلانف كللاو ةلاح تناكنا

 _ كيال لأ ئيلقيداةجص نملاولو هنض أكن جئ اذا
 | تولع عط تم يا ريما هلك لجوسد١ هلك

 و١ ]



 اهزغاد ١ نااينو امون هيدوباتلا كيلع تاعصلا و١ 1
 كل ديلا ]شو نفك تت ناو ص شاذ هكيداناناكك ظ

 صمالاو صوت اوف ىلا قد هإ نص الطال اساس راصو

 بجي نيلسمل ضال نارينحل اي دار اد مر ئيملانلع بلا ظ

 0 دي ههعاضحالاةضيولؤ قتعلا ٠
 داراولو ممل خته) ثدذاهزحالا هغصد دز اعرب عزنضد

 همايو نتلا قح بيدا يع لطبيب اليك كلذ مإ سيبإ هعنم
 هلله نود ني نم مزح رن نسيعاذاو هنباضراتاتلا

 نيام دبع باهكدواد يبا خدحل دبل الكي دوي يح ]

 تن أرقعلاهلوملا عرذو هل ىتد هيلع عزع خب مرو هيلع ١
 أمها هذال نيو هيلع هتسرمل هتتتاكمىطو

 ةباتكلاّسجهنال اهلام يلولنلتاواانفرلونلع ضحوا ٠
 ةمرشلإ ولا ليع دوت دحإل ىعذ ىبصاإل اياهم لكراص

 عب ١دشضو هقمططاّوسال اناينقتع هّوتعاولو مغ

 ول ملسملا قي هتيلام هدعل ردزنخجو معه شاك

 هلاهجل ديه د مد ىاهعرت ىلعيث ناج نيبمذ انا

 وز كم ميش نعول هرنئلةشيعم ثيعليتيالمعلا



 1 نيوبربعاذيصو يلع رس در رايزدةيامىلعوا

 1 ان ىكو ا1 لملك  دساف ةباشككرقع ياعبؤ تلا لاهل
 ا ريزنفلا اذكا ولدالاب قتعرحلا بايك ايدا نأف
 فه تعلب ١ ةئلاب هتان قيس د هام املا
 : حس يضمن ملعا لاكن ىماقلإ افداش ناش
 ئ صقفس ”.ريإ عوجولا نم هبحوبد ةياشكلا ددضوالام

 ٠ امجونمو ةدرع ىلع هنن اكوا وهيل ع دازي لب ىوسملا نم
 ا ينل الذ دحا بتع السا امتربل ام هدهل دل لطد مرأك
 طر ثلا تتوزد ايررص طرطللاب هتملع اذاالا دا دالإ
 لق هسرتلج نيد ناوبحل ع بقعلا مصو دّعلال
 كعربكو هتمثواطسولايدوبد هتنضصو هعواالاعأ
 | حرج إم ارفاطا تق باكر فاكن مايا هم دانيل ىتن
 ١ دعزل ابا اجل تم ياعم منع تيما
 - حتي قتعو زا ةمعق هإذ لسا ديعلاو يلوملا»
 ١ ااا حلا اداب هقتع قلعتل
 ١ مْياَوا لوملا يا «٠ ل ارنش هتعرج ل ءاضياو ساق
 نحال اف لرهملا سدع 3 نمتب انا راد»|نبواريب ضصوا

 ام



 ةنارلا دنضال طرشلاو نكرلا ل وصح عاذتلا عئربام
 وهو لامريؤن هل دابمأ هبال ا دبا جامتلابابومرمشل طمس
 اهيفل دسم دقعلا بلس طا نولي نالا فرتنلا
 __ا,لصالاومانهل بلا هنال اهناعيبلاب ٠

 . اشلاو ويلإ تاهيل رجالا موه عنب نا ت|ىملا نوحبام
 هاهم ديل ىملا طش ناو ساو ةريي ةاراهولد
 تانلإ يدانا 1 هلولاو دبع ةباتكو هتما عينتو
 ١ نبسلتاعمايداوا لبق هادانإب الات هنقتنت دعب

 ضوعدولو ةسهلاال 3 هوم ذا نيف عمزتشلا
 اقلطملمكتلاإ/و اصزم_ينسبالا 3  دصتلاال#
 تبع قاتعاو ضلقالاا ىؤيتت هنالسسضَب نذإبولو

 ماي هممفل نبع < عزتو هننهسش هند لامولو ظ

 فقيقر ىف هدنبماو ضاق و ىصدد باى ةغفنلاو ظ

 تداضمة الذ ركذانم تاك مربح تيريقص
 امال ه يشل بع ة ضو ائمولو كيرزتيب ىف توذاسو

 يام هنيباوا فايا رمش اولو عماطيلاب مطضن
 اسر كئتش اواو دولولا ةنارو دارملاو هلاعّس هيلع



 ىلوا سلا فال هيلع بتاميال لاء خال اكدهلولاسغ
 ظ هاش ع اهارشولانكو اهيسم ناد وعهر] ىمها ىرشلا

 فلغنتال نكيواهداولاريعتتل ا عسب نول ىهوج
 ال د هقنجن تتقن الذ ءئتد هيلع ءره مث هتباتك

  كلماهالج نا هازاجاسككمإل هنال هحاك يشن

 | اهل ناميغاهلج ترتشا اذا ةبتت ايلا نكو ءابكلا
 ١ ايكلنولواهتهجزم تزقول ةيرجلا نال اتلطمهعب
 ظ ن اماملاذالخنروبب | ناح دولا و بد ىاهثو نب

 ظ هل ان هيلع بايت هاعدا إو هتما نهدإ او

 ههتمابتاوللا جوزاسك سك نال هأ هبسسكت اكو

 هيبسسكو اهتبادكي لهد تدلوو امك عع م
 ظ ندذاموا بتاكم مرااسعتت نال اهل اتقول هتمدو

 جبت تل هتم هواومن ذاب ماها تعن ةماوت
 «لىسلذ قشر دلولاذ تقديس ا ٌحهنم ترلوم

 . دهؤللاصنحو دولا داو هنو ديلا فالخمتلاب عذخا
 | يكرتش, اولو ىيلدزلا هكشتساو ةباعيملا عاما حب
 ظ داسفلا هدر [نيطومادبس | واش ةها تاونت



 سّمعلا هيلعبحو تقنس انائيصامرشااهيرذل ١
 ذذالزإ هتبام«يءروحلا هفتعمب ةباسكا ةلاحي

 فعلاب هيزذا هذ ثاالب ماكتب ابنطوولو لعولاب 3ث ناارشنلاب |

 ةوزاملاءرماىاهند ءإ وضد علما هقتع دوي يا تت ننه
 اهررسؤو ةّبناكم ترلواذاو نلصطلا اصرف بتاملاك ]

 هتموفاانضأت هايس اتكىلع تضم تاشب نارا اهلذ ٠
 هبس تيثدو عرل و ما د أبر تْرِي تءاشتن اا ]

 هادا صخب بتاكولد ةبقر كلم اهالانوئدضالب
 دالّكسالاب هتومان ايم دلولا»ا تمتع ه2 هريدموا

 ريان يس وا شن هت نلت ئ ديد اسم
 تكتم :ريدولد و ره يبارعف ايش ]
 انماهتمت ىتلن ينج سالاو بدمي زج ن اف ]
 ديل ]سعيا ها هتومب ل بلا تل فىا |[

 تلذاائمرسملا 0 تينع)ر يوه تدامناكناو

 5 قتعاولا ةداتكلا لدن هنعبطققسئ هيدبتلاب يتلع
 ىلع هَبب اكءكام هاتهلانام فتي هناذ هناي يلوم
 انا_قسامصال ام هغضد يع هملاص مثل دوم ىلا



 نضد رملا تاو ةهسس ىلإ نول ىلع بعت اكىصنرم

 0 ةثرولااعمد هدد فلا تالا ةمقن ١كادو
 ظ عا دبا ىتلث باهك يدا هريغ كزتبرملو لصاتلا

 اقص

 ( درو ءهزحا ىلا قانا ادال احةميعلا فلث صدع

 | ةبتاكانإو هشلتئذفنتد ةبدرلا ماتم لدسلا مايتمل
 | كيج ماى ناتلاهتمت تالاهإو ةدس لا ضاع
 0 اتفشر دروا ايلا طقسوالاح ةرتعا ا لذ يدا

 ففنت مخأتلاو سدا كهاياحلا يول اقاتتا

 أفلا كيلا تيدانا حناريعمهرد تلا لع بياذلا
 ملول لبق طشلا نه يلع لوما هنت اكتر جوف
 | ملولانكو ليشلا ميت دبعلا يتعاطل ارسحلا يدا
 بم فرم دونغلا اذأ_ةعسا سهل يداذ تسدا نا لقد

 وى

 ديلا يعرلل عرب الهر هرتمت سيلا مان يلوتفمل
  داص د رمالانوبيعلاةلدا داو ةرتمهنال
 لاق هيلع ديلا مال لجال هل ىتعل اتي اا اتاك
 ذالذ نعو يدع يَس اكعريسل صام دبع

 بنانعلا

 ههبحس- .ءريبصلا 25-7

 1 -- + كا هج



 دقعلا نضال ديهلا ليما اهف بباغلا 1
 يداامراوا تت بياضلاو ةلاصر تمي قناتنا ||

 ىلع يلوملابجيو عيضرالب ميما قتعةباتكلا لس ١
 ب (نلابيعلا تااطيإل د اممدحا نم] بلا كوتملا |

 رستممي ال ىذل ةياتسكلإ هإ ىّيفدههازتلا هدول ئتبا
 ررهواو هدصحرضا ىلا نع طمس هررجول داهأيا4د نك |
 أتّق درالاو ال اه هتيصمح بياذلا يدا تاهو ارضماحلا !

 ةمالا تاكن اء اهيجاقتع ل هبهو واضماملا اارباولو ٠

 ان ةيوص كنتوا يل نيويعص نينببانعو ابشع
 هتسال حالا يلهو حردربل ركذ نم يداايعاط سأل
 تن اهعرتصرما محا ىلا لوّسل ا لم ريدجو عجم
 ىهسو هغضر ٌقتع ةياتكل !يداذ ربع مد

 كي ذ ىلع بنام واكهيعلا الذ و هتمث ةيتبد يف
 . : ار( يس يواح تان هبورلاملا
 اعرما نذ ا تيكي رشا بع كىسشملا ديملا ةباتك .

 ةب انك ل رن ضّصدو فلان هظحابتاكي نا هبحاصل
 ؟امالاسع طف هظحتم نذن ه) نوذاملا كبرطلا تايم



 اذا هذ ذإل هدي هايرشل سلو هدنع ة باكا يرو
 15 طدح

 هس

 ١ قباقلا هلك انتملا:زهض هلالا صه هضيد نصتم
 ١! امتع فلإلا ضّصول واعرتم توكيف ضبتلاب هل هن إل

 1 اهماهط وم اهاجاكيكيرش نيب ةسا ضياتلاظح
 ظ ئ ترلوقزحإلا تيلدرشلا ا طد اولا ةاعدأف تدل ىف

 ١ نهاظ ءكلم هان توعد تدضححاشلا لطاولا هاعداث
 ١ ةةياسكاا تلوح كإذ بعد تدع نام امرانالخ

 . كاوزل اداللرلو ما ةقيشهلا ف ي تئيحو نكترل ناك
 مكزيل لوال انغتو تدأس هنيطعوو لاقتنالا نم هذال

 انهزوعركر زم عرضوا هر دع ىضدو ماك صضن

 أضيادلولا ةّمكو ةقيفحر فلا نإ و ما هئطول ال هاك

 | . ةفد نيكرشلا نم ياو روزنللا | نخج هئال هتباوهد
 . اهقانباهصاصتخال نجلا ليه يا 22د امل ىلا شهلا
 2 امئطرا د اشلاريد ناد وما درت تروق اذأت
 . كوالا نمثعو رعب دل لطب تدر ت اهلا ةلايسللاو
 لودلإ نلولاو اه وع طش واهتم فضح هككرشل
 2 ةسوئاودح اهر خاهاَس اه ناو عل و ما شو



 جحر و اهتماذ فض هيل فتعملا نضيف
 فتعمل نصا اتكاسلا نأ دره | لا ههباع هد نهانملا
 ام,رحل عردد تيلجرل بيعة ف | دنعال عرنع وجبن
 ىاأش ناربدلا تعا اسكووااينعضالا هرم ٠
 مذ يلوإلانو هاير نمتموا كتر يوصل ف سنس كا |

 بتدومو مؤ د ايم توت  اكييوسل

 ترض ةيجاهال ”ايإ ةشيالث ىلا مكادملا مزجامل هيلا.( صيس_لاذد] ناكنا نك هادا نعزغ تاك ولا |
 كطبيب نريتصو لاما مكى مزج الاه دازعالا هلال

 ١ ةساؤ ةياتكلا تتاكولو هاتضرب ها وهزم اهالوه .

 أنعم تن اهلا كليته انرسميؤي يسبشلاهإ يلوملاف ٠
 د اع يللا ضرس ناو ةدس ا ذلاو مريايلإ نِئافلطم

 فباماذا بتاقلو هالو هرب قامو انيوشج هقر

 هلامنحهتبانكيذوتو خيضتريا لدبلا كي لامهلاو
 مج اكهتايهاازجا نم نجا ف همّيعن محو
 قايائأبلّسال هتباتك تدولوملا هدالردا قشعد

 الف كرتدالام كوول ولو ه«تدرول تارعمهإ أم نم



 ظ ىبسو هتبانكتيتج اذ والو هتب اسك ولو

 ١داف ةطسشملا 4 جونع لع هسا | ةب عك نبالا

 ظ اعتب هئتتوبو هخوم لنذ هسا قتمن قتمل ىكغ ىدا

 الاح لبا يدا هباتكي هازتشااادلو كنولو

 تاودالااساو اهواي وسو انقّيقر هلانحيللا در وا

الاواقءالاحاي دا ثازيل اق و تءاماكتورلل تادريو
 ٍل

 ' هتساةّنرو أذو نع داو هتباش إما ىرنشما

 اك اوه ناكول هثريا نك عايكرحتبا تخارخ هزم
 اهتروريصل ةدمجو دب اتكت جام رعبكل !هتباو تاهل

 بتاهلا كن ثان دتعلاد اتا ةرو مر ورصض داو 9

 اهل بيب قي انيد كرو ةقتعم يف !ةمحزمائلو

 0 طدورتص ها أذا ع يح ىبجاج هب ضيطنهم لولا يش

 ل ؛اضتلا كلل ذ نككرل دهن ىم ئتيدرمل بالا نا

 ّى خال تيبلا: ديو ةيعرال د تنال نفل ةيال

 1 ءادول ا ناكمإل مال اب تاحلالاب انمتعلا فاتيبال ثيلا

 ظ سمو صغوب هما موت لول ابد ئتمقول وىلاحللا يش
 نيهتركذاعاضقلا ياونؤ هئؤلو نف بالا ىف عم

 هذال



 [قرعم نكرم ناف عريس باطد هند دهس اضع ىق هنإل ]

 كالا دل نيت تاز لصلا نه هلا كداام ةقرصلل

 ثاوامك ةيدهانلو ةّق دصدلإ يف غمرب ثيدح ءاصاو

 او نامل هثراو ا نخلق دصصزغ تنامريافف صنت ظ

 هني ني يصد هلام لإ لصو م اه تنحا ل يبس نبش أ
 هد بيلتن اهنا عري يت بو يغتسل دولز
 لجالاهنخا اكز تع مش اهوا ىئذل مابارمت فالك

 هيي هشاكو بيعئتجن اذ لن بشول كلللانال

 ىئمحاي هي نطل مق نم :اكم ىصما ةيانجبرا ماج

 خذاملالاوزلاجر وا بيعل | يندد يىلوملا اكس ناف زج
 هنو وب كم اتباع هنوكل اح هلع هب يفتت ناو زهاب
 ب2 ءانميلاب هتبقت ىلا هتيتور نم قحلا لانقسال

 ,زقإلا :هيزلبو هبسكمي هيلع باكل تايانج نالزإلا

 هيلعتانميلإ اد تر "2 اداو شرالا نمو هترتد نم

 هنممزلءاطخ هي انيعرقأولو مقلد ةدهدولو ةرحاو : هد

 تلج قع هيلع مح لولو اهب كلا دعب هسكن يق

 دلولا ةروماوعب ملاك ةباتباكازوشنت مديل تامزإو



 >> هعشرو ىلاقيرلا ىدودو بلاطلا د اماذا نيرلا ل جاو

 ١ جوعيال هنهم قولو ميصوهو هاك ذاانه هتمذ

  ىلعو ةنرولإ كيا ءدر حناو ثلثلا نهإلا هزات

 نات 'اضنع ١ ربا حجو اذا فس :١ اممم نوتع هحاو

 | يع هقتعنضننمل حا ق زحالاو سلجم مرتممن كرخ

 . هاعيلولا ثوم دود عواو هكلعما دال جيلا

 لكتالا ولف نيدتنا ولع ةها هع ثاهم تور

 قررهاكلانكو هواعاجوز وش يح يحاه١ طي ناهل

 نيو دحاو دمٍول يا ةرحاو هب انكار رع تاك محم

 تالي ضصوامزإل اعقب جئتم ماعب ال تايكا

 ' ”يفو ىتم مدح بلطي عزود ىماّولاناذ ةشرولا
 فه اقرلاق ىلوملا هدرداهرح- هد م مرج هي درع كاك
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 1 ْ بدارثمل فولطملا توم تالذع نيارلالجاكه مونعرع
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 1 . اذه بآغناف مهن مازغالا ةباتكب ملوبملو يدانلا

 | عرش قرلا ف هدرزحالا سيلذ نع ْمنحالا اجو دودرما
 ظ | بسامملا لوتملا و لدم اسو ىشاملكو يثولل ئلتخا

 امو ةياحكا د :اومنيد بالا ىس دل داندنع
 اكوس



 تق اتع فو تسلق ةيجارس نال قع ةباتكإ ندد يروس 1

 ةم 24 ام 6 6 م 4 فنا ةئاصولا

 ريدم اهتم دبعلاذ هّتباكم هاريس سيك دارشعرعزوو
 يضم مالإ سيل مينا نول“ سي بحول دلوالاالو |

 ضنعو دن لاو يبل لولا نم بعسل مان يداَموْدَو ظ

 هعمل ع تيعشس ا ناك ناو تهب دواره نكت منايا 1

 ا كلطم يش اهدنعواويبكواهرلو ناكاربوص |

 ممن ا ةنفلو شالو لا نسيب تابعني ريوس اق
 تع, ايعاهرشو بزعل اوهو لولا نم قدم ةبحجلاو
 ثرالاعراثا نمد ةالاومازلوبوا ةّماتملا اون ماتتنلا ظ

 سنقل سيبل الولانا ماعانهبو ماكتدإلا ةيالو وإلا ظ
 ةببسو ثرالل ايببسوادقد ةيكح ةبارق لب ثاربملا ظ

 برع ثراو دالتسالاب نال فاتعالاال هيك بسلا

 رمقتعانملالولا ثرحاماو قانعاذإب قتعل الصح
 نسولو قاتعاب قتعإ لصهيا قتءنهتلاذلا ىلع

 تللبتوا دال تساوريب دتو ةباتكهإ عضو | ةيصو
 دفن يصايسواايمذواةماولد غييسل هؤوا و بدو
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 | هتنول ال همرع تبول د هانم هز ىيد تتش هاياصو
 / | اههوذ نالاهلداماح هتما ىتعا نشد لطب عرشلا
 / | تشصتع نع لوح ضد نم امال تدل ضضربلعلا نع
 ' ايبا مول يلاومزع نعل امنع دوجحوملا ليما هالو لقت ال
 ١ الصف وقو هذاتعاذ قاتعالا تقو ادوجوه ن اك] مت انال
 ' تللوولا نكو هيدر تبريرص هدوم نع موال و لعش الذ
 ْ | هدهزيكل زال ا ورنرتسا ةدمس نملّقال ا م دحا تدلع
 ١١ انضدا نيراولا ءالو لعمال لوح تعد نم لج اضؤسو
 ١ كو فادعالا تدو دوحوم ناك يماقسلا دحا نال
 ١ لوعّدض نما امّمدالو نيب نارلو ناماقسلاف حالا
 تدراوا ناز نيمار اصدوك ةر ور هجرس ىرص
 نه الا لاول الوم كح تضم نمزؤكال انزتتع دج
 | وهو نملا تع ناو هقرلبالل «تمعيتبد ىنغتل انجل
 2 «يلاوعيلا هثبادالو رج ةدججإل دلول توسل بالا
 ؛ |. ترل ىنم ٌعلتعمولذ تنعم نكت ماذا انه وتاملا لاوزل
 ؛ ١١ قازلازهنيلوحتورل و قولا نم لوح فضن نمرثكال
 (|ا077- 9ك ظ ا فن ىنياصست

 ا .٠١ رع

 - ااا 29د --ء يسصتنسص
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 برعلا ف نوكمال ةالاوملا هالو نال ىبجلاب يهد كاذ
 ؛اوف هنم تدلوو ينزولولو ةضشعسإا رانا ٌموفل
 كيف ثريعا ىه ةفاتملا؛الو موُعلامزاولاهرلو

 دولا ىلع (دّقم قسعملاو ةالوللا»الوو مهلا كال ةانكلا

 ةبشلا ةبصعلا خكحوم ماجرالا يوذ بع تقمو
 ل و يسملا ىلوملا تاما "بيس ةيصع هال

 دوك ن ملا ىلوملا 3 ةسبصغ باذال هن اربزو يبسا هإ ورا

 نقع امال ؛الول نهاسشرلا سيبل ههياب ىنهتتنصسو

 ىيعلا لاق نكل اهربنعورمرلا يق روكذملا يرحل ياك
 ف هنع بهما لصاالار كتم ثدح هناا عبعو

 !تامولف هإ ىتدروكملا لصإل الع ره ضدارولا

ةنبال يااهل يْسالف هتعتعم شب إلا كرنب مك
 قتدملا

 يلبزلاوكذو ةياورلا هاظانم لاما ع ثسىف و ءلاموضو و

 تسداشضلاتنامز قت رد قتعملا تنبأ ةيانلل ابرام

 انكو و هيلع درب نيحوزل ازا ضو نعاضاهانكو ءلالب

 ءاشينضاف فانك اعاضر تنللاقاشاالإ ثوكب لالا

 !ايملل و دبع يذلا كلماذإو“ هريعو مملاهذؤا او



 هب نوقراوسبت بشل اكذلولا نإل أ هال وت هنتعاو
 1 لقعبال و هقردالا سمول نما! اك بجارحلا اع دنع

 ْ ثاريملا وههالولا ناب لوملا داش عيت !تهيدو هنع
 ايموارع بطلراد ث نص توسعاولو حانقدالا قح
 ١١١ قتعمالخا دان هإسسس ىف ناالا «قأتعادرمي.ئنجيال
 ١ اةالخهثربال نيطسأنيلا اجزحول قدح هل ءالوال و ند نيح
 , | هايلعدحال هال وال هنال أ ثسنم يلإوي نا هإ تاكونجاشلا
 1 هوَسلو غار كش اذ برملار اد ف لس لخحدول 5

 / لسه وسعا قا سه درهلا ناكولو ةيلتكالب قت كولا
 ؛|١ ةورضهتتولل ياها ةذال زم مالسالاراد يقام
 ظ هولا, ىتعمي همتعا هنا لكن هرسو تيهءالو ايعدا
 | | . يسع نفنت حالو االول تع يلوملا امل ثاريملاو
 , ًاتهالدف ىتدن ة'اضكلا هن وجد هتسىنمتننو هاياصو

 ١ ذا مإلا ةايدلا نددداطملا ةعتدمل ئئمكرجأتلا قتع
 1 ىلع ءالدالذاهلصا يق رلا يع نودع لصالا رحت اك
 , اقطع ةرلع لولا سرعولف كر ذك تاكا ذا بالا و اهدلد
 و6 ظ , | تصلوا توم هيرب و بالا موفل هيلعداإ ءالاريغولد

 اد

 ظ | ظ : 9 1
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 السلا اين هنوكاوشلا هريتح ىلادووا هالو حا ني
 اذا هنيلّقهيد تداماذاهثرب هداع روسي مام ٠

 طش ولانكو هإ هثرراو هيلع هامعو دقعلا اذه م ئح
 ما هيباذ ذا: لفاع ىصيلاوولو تينا اهلل نم كرالا

 رز دبس كذاب فبعلا ىلاوول اكون اللا نول # هيضو
 رخو ةالوملا دّمجد عريس نع اليك نوكرو عن هناذ
 مضت هنعلتملا هل و هفعصل مرلا ىوذ نعهثرا

 هنعلمعذاو مرو نعوا هتعلقمبربل نا معلما
 ها

 موزلا ادحا تسمم ىلاون ال معركأتل لتس ا هنا درع

شاا لوب تدلودمت تلاعةلماةتاتولا»الو
 اعبي ي

 هناشنإوا ةالاوملا دقعن تداولا تكد تدقع امن دولولا

 هبا هلامرد /ديغص قجنو ضم عتن هناا نوهرزولاو
 ال ناب با  كوبرمجم ارح نوك(ن ا هطرشن ةااوملا نق

 اي أشمع هاه مؤذ هيلا عرتع ةبضلام.ا عريعملا بشي

اا نوكيآل ناشلاثلاو أيسر عنوكال لا عدانلاو
" 

ارلاو «نعلتع دقو دحاوم5 الومإلو الد
 انوكإلز ا عن



 ً | تردلاو لقيا طرمشي نا سسالاو لالا تيب هنضاقعم
 ١ يذلا ماسلا ةالاومن ونيت وشب سياف مالسالااماو
 | / ةواالدا ماخسالا لسا نان يذلا يذلا هسلكعو

 ةنابعولا كد وناربلا ف طسارك
 ١ رجوي ةثيثلاب هوباوهإ 6 هؤالو هيبانخديحوتعمو

 ٠ يال راو هل الولاذ تيما هيبا |نع ريع لعام 1
 اا اذنفكو ندال رجا نم صني ناري نم هسا ءاشس نا

 توك د (نمائم ]كو هروبدال تاوغرلاو تاق دصلا ١
 ا تدار عام ندا رجا م صقني ناو نع سمت رجالا
 لمح ةزل وه ازكالا تس ب ستاك

 نا زم لحرب مدا عيتوهعجركب شلع ناشالا ١ 1
 لفتلا لاا موف دسبدريبمب يعمل هدي ١
 سفن ايل لاوهو ماي حاعزيوهو هثم نط يذلا | ,

 ل يلب ذيهو ست نذالاو عراح ب هرتصو ونمت
 ا ددهام وأ اهيا لغ رك م/لق روحا ةهدراهدعرشسو

 ئؤح فاشلإو هوعواانملءااناألطلس هب 5 '
 ومي ةلظةبلجد لاهل خب هدهام غني ياهعاتيا | ,

 الم



 اعنمعوابقناتلتم هب عركملا ئشلانوكتلاغلاو روم ٠١
 فلتوصو هنئامّه دان هوانولا يبا عابضصوموا ٠

ئاّشالا نافذ صاخت إلا فالتضاب
 نش وب نونعد 

 لاو لاك نبا عيجملا برنملإالا نونعيال مد لازرالاو
 جيه ملا ماوإبق هيلعاعوركااغاعنتمم مرككلا نو ١

 ىشللا قمل ءاوعقلالاهفالئاكزحا صخشس ىملواهلاش

 ظ 702 /
 تييفلاوريكازملا ىلعالا تيطوسوا طوس ضلتم ظ

 دلي برنموا اتقد
 د

 ول سحّئ ذي نيدي دم ديو وا سدحو | هيزازن

هب دموع برضو | رووا
 درد هأهيذلإلا 

 زرع اواداوا يعربشناو ا عاب دع
 ال د دقعأم

لا توج ال دام دا ترب غينعلا قه للعب
 تم

اب نعتت ول صفتلا ةدايزلا الو
 رياببسو يدنل

ا يردالاهتلوا كت ناو درت هنا
 تالاعتتماء

 هَ

رلا ام بوعد يلام ارجنعو مهيلملا هاركألا
 انصرلاوأض

 نلكرإمالا ةسملاازكو دوتولا هنه ةسملا طن
 ثان رولا كلت نا غءاضمالاو ٍويْملا ّىح هلراص



 تان اهميد نم نا ىرّتشاب هكلم ن نيم ان دنع
 اإل تو هنو همزلو هنمتن نكيال ترض كن كد
 . ١ عيبسملا لسدا هذ ضيح نأذ دساو دقي هفالنال
 | دومع ناسا هزل يون دقن نيروكزرلا دفا عوط
 أ ةذ ايحالاو انمرلإ لع قلعملاوأن تع ةنذ أن نلكلا

"8 

 هبا
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 ١ هفّممادانتلادارورما هزللاذ ا ةذانمضدال همدزل
 , | كزمهلا عم جال اما طيانضصلاو تمل لامكانبا
 , | لعامل نمننو مد متدامو هل البا «لطادس ا ةدقعتب
 وو هدر و مزليبالاهركم نمل تعتم ناي“ أك
 ظ داسل عد يد نادددةناما هنا نمتلا كلهن
 ' | دوص هدرا يدم انملا جيب ناني هسكا دقلا
 - كرمي هذا يف نلاوطلاوريإوقلا ةن ابحال اب دوسي
 ىلا عي ارلاو ضبملا تقو ندد قاتعالا تحد أ :يماارتوت ثلاشللا موديلا ملون ناو هنم يركشملا
 ١ هلم ىرئشملا ن ناد هزخاإل (ركللا ب ئةناسا نما
 | تاطلساإرما هيزانب دساولا ْئاْضالْم دقنالل نامض
 روما ملعب نال ال ةزغرماع عرغوب لناوفاللا

 كلالدب
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 اي عطقفدوا هْلتَسِي عمإ اشتم ماول هنا ل ايل إال بن

 هعتمع ئلت وا هسشن لع فاك نص هن ضنوا
 اطلس جوزلا ةيذازملا د ند هبو يملا ةِنم

 لت ىلع مرملا ورك هاركألا هن سقف هتبجو أ

 يلا دهسا دنع وجام ناكل تت تحن: ديم

 كلهو عرسشملا ال عيبلا ىلعودابلا ىركولوهابشا .

 هسا دقن هنمنتل حنأبلإ تمت نمد ني نونا |
 ركل اب ىكلا نمد اغني نمتؤدنا إ نك عيالاو ٠

 م يو ظ

 د شلك صا زاحيؤمن دغد يرتشالا نهض ناو ١
 دلشسم لالالا نمو ء|نماس نيبال |

 يف ءابقامال نهد ام وجيد هككم هتزو رمل
 ١ ذا اسذالؤخههلإب يلع نغلإب نماضلا يرتشلا .

 دخايو هيجازوج ثيح تاعاسلا ها كالاازاحا

 ناذؤماجالاب عنادا لاوزإ لوالا ىزيرشملا نهعشلا
 سم بز و اري زغنح لوا مدواةتيس للا لع مرلا |
 ذا لحن لدضوا برصوا سمن نواسرمع هارثإب |



 . تارةبشلا فشلا كيحال يعن نشوان
 ظ لها عا عرجم برضو أونمعولت>وا لت يلب رك

 ] ةظياغم هب دارلاذاالا !لتةدربصن ان ضرع لب لعذلا

 "| معالم دك ةحا.الا ايدول نكد سانالفانكلا
 ٠ ل و1 ني باطنلاب لهل اك هجلابد تعي هياننمل
 ظ هأثسسرت امك هسا وأ كبرملار احد السلا
 ظ يملا بسوا ههابزكلا ىلع هركاش ام إف
 ظ ! هموت ىرودمو : مسو هيلع هيدا
 00 راشد نا هإ ىصعر
 :ًانيتو هذا اما تنابو زعكبال يرو نا مث ناميالاب

 ظ تفل و ةيرؤملا هل اب رح نام ةمأد دال

 ارءلريصول رجول هيل هليعو لذا ؛انمقدد ةنايد
 موصل ف واع كى د ءّيومحرباس هزْنسو موملا رجالا
 2 فشتاماكو مادا جوا مرح يصل تشو ةالصوا

 را |
 اهدا رجال صنحرب مو رايتخا باتكأإ هن نطو
 ركلاذ اكتب ديال ايوب ىيب لتفلاو وطملارينج
 مل سلام النا ءإ عبو ببالك < ىلع

 جئدوا

 ةكطح

 هسا 4_لللثلا

 هع دح
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 كلم نباربصول مويو همت وا لتس راخايذوا 1

 ة/الأك قلاب عركلا نال سك ب ةركملا لالا بر نصو ظ

 ماجتسيالامو عوضعوطدواهبسسو ا هلتسند صخيبال | ٠
 ىل سكلإب هرككا دولا لقطلا نت دايو راهتضالاك

 تال اطمذ ياهلا املاذالخ طوسبملا ام ىلعاضلكم |
 فيرا هاذنو امم هتثاشلا همبحواو ةل اكل اككتاقلا ٠ ---
 هد نال ءإ ضتحبرب الاندزلا ىلع هركاول و تمل امنع |
 مزدلب انا ستعس | نيحال هكا نعامد سضنلإ[تق ٠
 تايهو عشاي مه ناظمسالامزال ةعياطولدرملا |

 سس

 حاط ماركألاب انزل اهل نمهرب ةلرملا تاخذ

 نملصلا عمي نكي مان عطقنيال دولا بش نال ٠
 نى دولا طبي دكا يعد إل لهرلا فالي انيس اخ |

 رز - سي فس

' 

'( 

 نكي ىلهإ ةصخر يلام نكي ملال, هنال ه انزل اهانرت

 مح مذا ميله رهالخ عرستم هاتيربشس ياما ريغ
 عودنا | يلملاب صحوت رلولا معل ةارللا كك ةطاولاا .

 نوكوام ينطت منه اهبالاتزلان مة ا|هبوكب
 «لاةيعملا ع ةهبملا فنوكتالانإ دايلعم ري



ون صو ضنصلا
عَو هّئالطو هحا

افي امول همَبِ
 ظ ك

 كيعلا همم عر لامكبا هبي ضارشكل مفلإبال
 /ابفو هنيه سنن اكررفل نا يمسملاظضبو

 ىعل يالا يي ياه هشضو هنرالثاو هتعحرو
 نموا ثالطاوهامكآيمذولو همالس او لهذوا

 | اة ايتف لييصنتلا نمةيناذلل ئاموعاشملا
 _ رم اى دهشلا هجروا لمان ظفصلف املطعم هتسص
 قامو قاتعو تداطد هلك ودترملابأب َّى

 هعومو نأ سالك س ايف هفالخنم هاسّشالا

 اكتم كزملا هم تي املك نا اعز صالاو
 لج الامزكو سما لحال كل نهلا عم عام نال

 ةناز>ةيشيللاوبا ادعو هاركالاهتمشىيالذجسلا
 فالذملا با. ئامايرعو شع هِساْع هّمنلا
 ١ ف اهنويرم هوانا 4١ الاهم صصيال نب شعا لقت

 ١ كزيلاوممهتال ةارملا نإل لاموا ىسضند ء]نوك هاربا
 تكضعفسلا بلط نع تكسب نا عمنشلا نرككولانكو
 تايطم«.لقوهنابلهت در لد هتعفش لطشال

 هدارإلا



 هل لوتملاو هبرتكم ال هئالا هتبح مذ نيش لف نامالاب ١
 هلولذ هؤالخ لزاوملا نعام رّوو تسلق اناستعسا ١
 لتقو| ةَئرس طيلالعرم ىنماتلا رك لماتضاّض ١

 ثيإ نب ضاذب بوي ليجر هطتب ىتميبل دا دن ل
 افعصم تملا ناك اا د أى ىلع لتقوا هي تعطتعم |

  ةفرللاب (مّتهناو قماتلا مننا مزلضناب
 انا تدعم المان نمت لتس اند انمافد صم |

 - خل ا(لكال ايش ناكنا هاركىنم كنك هيدا | ظ : 6-0-3 بايشلا انتين نااساول لص هيساطبرشلل |
 ثلدامص تامر ار باسو أن لانك لاق هتتشالمالاد |

 هنيعت نول «هعاّبم هلامهيب نيد مث ناطلسلا
 لاَقاذاز امال و ىععا نبا نم لدي ناةليخلاد
 ايوه ةيزازب هيفاهركمداصرةف نكوبملاظقلا ٠

 ةيملا مب ملاهرنم هتيبهد قيح بضل جونلا
 الطب امددهنإو بل ىلع عوزلا سو هلا
 وع ناسيا سببت ضو اهيلع هنتوا
 دوب | ىلاريسملانع ةنصدرلا هيلا عشم يد اننا



 ةلطإ.تبهلا: بلا ضع هتبهوماهربمينتناإلا ٠
 ١١ "خد اح باوج هنهذلعوبو تلق ةهرككاماهيإل
مركبلا هتبنن جوز شو يوتنلا

 ظ بدا اهل لهر ن

نسا| اهب اهيلع,نهثبن ناوللا بالا صنم فاذذلا
 ”ةو

 | هلقاعلالف تافزلاب اهل نذا لترا قابما ثايممتم

 | يدم دوعسلاوبا قدا هبدو ةهركما يدعم ئاهنوكأ
ّخم هتموظنم عرش ىف ضتيصلاهلاق ةورلا

 1ْ دافالا ةف

 كاجااهمضلال لام انياب علا ةبهلا تبع
 هبحاصاعهدرب هنا نذإلا تدور ةنحإلا كزئاذإ

 ةنملا ئوركاورلاا ئااضل خا ناو نمتنالاو

 «نمو تح نضعنالو هشيم هه عركيلا لولا

 ارضا مادام هعيسامناوكرإ اد نضال ىلع عرش

 دهبلابدايلالاو تريلا لاوزل ليعملالاو مكمل ارنع
 هلل !ثاوعال رذعال هن !تيبتي انهدو هتم

 ظ ظمدياذ هل وسرو | سالا تبي تع تنهالا ف

 ةيبصرال اهب احن! هنقد ماصطكأ ىلع عركأ ءورل»

 ةعفنم لوصحل عملا ىلع هتمجتن قام ان اهيش ناو
 يال



 عوزنخا يل برطللها لان خاشلاال لوالا تهل لالا ٠
 هعسال كانلتقالاو كانكزب ىنب تس تلثنا ٠

 ىبسب سل انه تلق نا ىبربدل ليم ناو كلذ لوص ٠
 برك( ةانتمال همسو هانا ينبتلق ناو كيب انكزت |
 غزال كّيرراح تعدد نا اجرا بمملاقايبالانع !

 علبع تتدد | لك ىل ميس ا تلا كلإ تعد أهنل ظ

 معمم اذزحاب هاركالا لهو ومالا نإ تسوي مل امركم
 ةضابهولا يدهن ةينتها ا ظاعش
 هوصم وم هاركالاو كبي بو ]رم لا تويدملا ليد ناد

 نوع ويوم - ا
 ىهحي سلا ! ]

 لت ترش ذا نم عنماهرشواتلطمونملا ةنل ١
 الف هدر تكمل ءعومو دود لفتملا نال كمل

 عنمل قورلا هيلع لكشب تلد هنع جاموس

 بق هد رص كئتعلا بعد لب لاما نق هزم ان | ٠
 ا

 هنكذ كلذ هيءلصالا كات نالامتهملا ويا بنلا ١
 "و: ةفزعصم هببسو لها تن هداملا مادعل هقتعازحا



 7 زم هكحو موصلا امك فيعضلإ اءاىوملا مي

 ' نوجد يع ةالمومب الف تدو توذالل ف يس ميك
 هك ٌقِسِدو ندك يزلااهاو لايع قْضيال ىا بولؤم
 4 اًمهل ا زقن [ير ارتاو امتواسعا الو ياهي نييك
 هريس ال اطمن هش قمف هز اواو دبع الط
 0 يهولولو هالوموينعلول هنقتع ىل ازحا لابع رضاولد
 ظ ةيرجلا ]صايع هلياقبل املا ميقا جوك و دجيو

 - اعررصو عون اكهدرودي دا رقع تاع نيو |ىروحو

 لستم نير ال مح عنه رغم ثدذالاو
 هرلوز اجا بلاصارشلاو كلمنا باس عيبل الان

 ٠اف والا نو هيابد لعاب هإعمل 2 ناو دروا
 لامي نماموّرماش.*.:رر دال وااولّقع هاوسس نم دز ل

 ديعلناينض نك ىلعفلا نرالذ ادوتصص نشفنوا

 نطور وجل وبصل هابل نق هرماس لع قتعلارون
 | شذا لالا لال نههئلتاام ئمضنم هلافعاب
 | هنعئقاام ضلتاول لاس الاهتلئاغ لع ةيدلاذ
 ظ هانم سامو هل رعاامو هيلو نذاإلب هرتعودواام و

 هلي

 < © * وه | دج < © >> . حل

0 

2 

 هم.



/ 

 سوي يبص حدوااذا|م هعاديا نمسا نذااإ ْ
 نمالاواعضارلا نيماقد كالا ملاذ اعيرعغ كلمو مو هام
 يلع هعيضتو ا! اريزتوم هذ قلكرحبالد

 ام ص دس هم -

 ن .اكرتطنوولودرد] ةعلاوا عرشلا تمم الخ
 ارهرنع هيلع ثلذونكو دجاسلل انبي هذرصد
 ةلفغوْرو قضو هأيشاالا نم لت سياوعيإ هاو
 ةدرلا ملقتكة لطابلا ليما اهب جام ينم نجلا
 لهاعطوة اكزلا اهنعاصتمستاوااهجوز نم نيبل
 هلضملاو هت إبطال عك هد نعيو ل فسر امو
 مىنملا اموت يلعو هلا هئايص ينياصر ىد يا4ب
 بف قالطما جوت كالارعق همايح نينوكس
 ةرطفوة الز بونحوووبد لنو ءالتساو قاتغ
 هاهو هرجو هّيباهيالو لاوز و تارابعد##

 هاراصو سي وتاننالايدتادوصعلابهراقا
 ديعك رانك وول هكتنص يف ىبذ تلشلا نم برقلاب
 نمي لاو لزمملا هيند يعوتسيا ملف نا لصاخلاو هأيشما
 ملد ناؤ هتءاض ىداتلاث ذإدالا الفالامور ودل نم



 | | ومها سي سب درس تع يبملا
 ١ هعثنملا داما لبض يا ءلبد هه من ةهسرشعو
 ,(| هم هصتمول ىتحأي وحو هيلا لسا تامدو قاما نع

 |٠ دلك هيج اكت امال هبللع او ند هيىلط دهد

ال امو هشيم نكك مل ناوان ذم ءإ اقعيعو يتحلا
 ا

 :.| ””رلاوهيعهؤرشدنوحيالو ةدشبرم شسوي قمح سال
] سلا ناذ ىلاغد هل قد قدوكملا

 | ىه ايشرم

 6 سان اقفهلامزت طصمهنوك
 1 اا ل

 ىرطقو هتسراءل ام وبن ثعرملا اسياد ئتماتلاو
| 

0 | 

ن |ةيسر سكعلاب و هنيسد مابرل ةوياند عابو
 /ا | اكالا

 ,, | اثالختسلل عاتعالو هنمعىتاتلا وسال يمل

 ., | هراينحا يد نيدللاصعس امدوتون ياهبردارجإ
 ., | ىلع لاهبزو هبحاتجحال امك ع يبس يردوا يرهق

ىا هديبس تيان نكر لام ثوبرلا دهد همئلب لامعا
 ١ 

 رت ال ذا هكلبتسا لامك امزعلا هازبو ضي ملع

 | | هضيقم هاش رع هعمو نيلذزا ساكى ب عفلا يف
 ةزالإب

 م ١

 7” يي



 ايذلا ةوساهناَيف هتممدجمو ةمداب نمثذالاب |
 تكل ةلمنواهّضييلتص سلفا أت هممناو

 ١ قلاب هسحو هدادؤعسا هل ناك «مياين ذارز |
 هند انين انك دول ا نص امزاحاذ هّيلط اذثحا ١ ضاقرللا هند هيلع نم اند رع يايا كلالاقد

 21 امو هنن لطاذ اه غامد نلانما ف اسوهو |"
 توب ألا قالطا لدداش ا عس نم هلام يد هرج
 اضمالعتمة وسيد هنو دمر لدال زج نال ازباج نأ

 خي ال نكأ بياضلا لعرب ا هع عورات ص عاضات |
 ٌفالطاب ليبش لارا . ربالو هتبازح مود مام '
 هفسلإيعهاتد همصخ ع داق دشيرلاهي داولو ىتماضلا 7
 هاش ا هفسلا )قد هتنيسب مرت يبس انهربو ْ

 ةيلايصولا فد
 سنكرود نع مادا يدل“ لاا ةدزامجوماولاو را ”ديحاونو هتقو هيع دي نف هرجع هرج نب نمو
 لاصالو (ةلتهال اي «دلغلا غئل 0 ا

 ؟الّتحالاب ةيراجلاو لانامتوه لصالاو لاشسإلاف



 1 هتالايعرص لان الل كيشاو ابخلانتسخلاو
 الأ صن دامي ديحودمل ن اذاهنم معي ابنت
 | داع متل يتب هبب ةنسس شع ةسض اندلع
 لإ يدشن عدم تنال هتدم كاداواتنامز لها
 ؛ ” | افصل ماكا ئامكرأ تنحل اوه نيت عيشاهي :
 أ اقم ادد نسما ثم ذل. اباد ارو
 ١ ريتر :سعل انفك انكرهاظلا امج نكمل نا

 هنمس مع ىش هفئفام و

 ىف و 1 ئ 0 ةملو ماو

 | م كني انادجب:عتطملا "ومع لجواز
 «| الد هتمشو ضمت ةلثو هلاهح ل اتحا

 .. |بل وت لبد هيل البس ىشسلا ني و هعيبب

 1| ةيداذابع لكريم عماتضإب بت بد تاقهارلا
 ' /7 سم

 : تجد و هةسيبلا عال ةنس شجي

1 



 ب ذالاذئزألل 1 ١

 كفنبإل لا نال ةراهيلا ف ينرجل كاز اعرشنو مالعإلا ةئل |
 قملاط اّمساو لاركنبا ةمأتلا بايخ ندذالادسعلانغ | ا

 دنعو يبو لولا واغتور ندذالإ اول ىل داون طعما

 هضنلديملا كر زمرد مح ةياناو ليكويوهوهتاشلاو رذزلا 1

 عل سنهذ ةئبب صنم الو تذوب ١ تكىتالذةيلهاب |

 هكذا نيس يلع ةدبعلاب عجبنال راطاقساهنيوكغ ١

 سشوأ اموبرجلاك يلع رم يمل ذاىلُم رمل |

 تاطاّقسإلا ١نإل هنلج بج حاتلطمانو دامراص و

 مث غيم قد ذا دان عى يمض ةنرول و توسل 1

 معالج دق كالا اه يدنا ١ ١

 يمختلابوةاقلابن نا فوملا فرشاة ذإلا ثا 0

 هس ةلسدينت ةل كاد ثذالا تيثياو ماطسا ١ ١

 ذذ أي تعزحجب ماداوم كلمولف ين ١ ١

 ب يوسنلل ةنناخلنعرد د ىهينانب تلمتلا» ١
 تحلق لانا نبا ديوسلاب ”نحو هرتبو ىلدزلا ظ

 (نسسااو نويل قام ناد تدضيس ظ



 , | ول الجيل نأكأذ الا دتبملارهخ نوذامديسلا ؛(| دكسو داناام تتذدو ظفعيلف يداسفلا تك خيام ىلع
 7 ئذلاكذ عيب خان هذاسنوكبال نكلو هايش أ صأت
 ؛أ| لطاب وهوانوذام سيصن نا ليداندذامريصتنا ,.( هزلي هذال ءاتلل كل ذ ويب ىلوملا يلع فنماالف هيو
 | هيلعوانملا هزم مند ياهالوملامنمرشلا نود | عيببلاب قينجزلا بزعم تياتسّؤلا كيتو نك تسلق
 || اعامجا هنحّتم علك متمنمالب اهلطم نذا | ىلغ اًهرص تيب نذولا ساو قفل ف شتفي» ٠

 , | دانا هداعزع نال ةباللاو بولا ويعد و نهنزيد 1| نهربوامر لكوب دامو انالخ ىضحاذ ىئولو | نو عيب تأ شلل اذالخ منان دنسفف دئوولاما
 | ىيبسملا غسول طرا يزعم عج راش هع .,| امهلانم ال نمملا للعدو بيقلان م هم ىصمعل ,(| ويسسلل نسجل ورلاو لقاوةةصتلا لثبتهنم , | هالوم جس دالفاررمإة اب اماو ةرتعلا لع ىهلوخ | نم ةيببو بع لعيحو صاصم نمالصدو

ُ : 



 جرخ نيد نبع ىلغءاههلع بجلال هنال هنهبت ابق ١

 دقعلاب هنيعتل للمسملانهع نمل ن اكول قهان هم ١

 هيأ عياص[سر جمل الاوانؤي دهن وذالاولماكاعو ْ

 معلا دو كدازلا طخرشكاب هتم كيما ةابولق

 :اهرذلا قحل بنما دحاو لعيب ن ا, كيسلاموييا ٠
 يلع يا هيله ةدأرشلا لنتمنو مس اهنيلا نم ناكل |

و هالومرضيعربل ناو ام قي ثوذالإ نيا ٠
 او ول

 يف اىبه هيلع.ب هالوميلعلبتقد إل يعد ليتتشإلا أ

 اليس اب يعوغرلا ناذاعمارتمجولو قتتفلا دهن هب ١

 عدل الريس ناو يللا ىلع تتم هبنصغنو لأم

و بعل لع ومش رول ايلعةعاضبوا |
 ولا ل عايق

 يولع صن مل قبح فيعلار لنا ىلعاو دن ولو
بحا ضرالا ذخأيو ةيدارعلا ني هساّمو اقلام ١

 ثم ا

 ابعر د انكر نب عرش و ةعنرا نمو اّقاَننعو 0

ةفصو امال ان انع كراشيسو عراتنو او /
 

يصغو ةعب دوب سولو هتذدولو ضاويو صان ا
 ا

لادو كفو عمد يإ نيدهيلعول و ثندو |[
 ”ةيود



 5 3 ١ | نيملنولو ددد امم اذالح عتعبمماب تسلب سل هدارق نأ

 | ديب اماهطاهدميو ةّتابهوأن و يدن نكتالذا##
| / 

 1 لكلام جنم يدمجالهنا هداف واؤرم دهجالاب

 .كتدهي الروج او ةننسشللا نبا هيد عزبحو لامك نب ادلصا
 0 اعد همون توفروديأ غد نا اذا نعو كيش

 | .هفدولام الك ساءالت همملكالا هئياتتعز ضع
 || هيرب نمقرضن نا ة املا سادال رش تيوع هيلا
 هنمهلعولو قتلام موكو ضنك مراسل اباهجوزوا
 ,| ”ةاييمل نير هواوي نم تين هزحي ملانمللا مدع
 سد ٍتيهل نمملا نمو هلام رتب ةريسملا
 عني الو ىنولا هل خذا ناعإك ريال ون ذايالا | مودتي الو يبيع !مويديا مديل طجام
 ١ هشياكالوةمالاجوزي ىسوبولا لاقو هتعّسر
 . كلازعتلاةيالوو هيلع نيدالو لولا هزيجحب نال
 هاهي و سما زحاملا لوما هزيجي ناالا لامي قتعيالو
 أ ؟كولاطف اتكبال و ضومدولو بسوال و نمرعلال د
 ١ هيلع يجو صاسد نعلاصإلو لاموا سنت

 نفق



و صاصتنعواصنو صاصتقلانعوننعن الد
 بج

 مراة هيلع ببجو ندد ]كو هقفلا ةنارخ بعزيع ١

 مءاجيءزرشو عيبكل والا ةلثما امان هم نيونهاجا ظ

بدو ملعوماثلا انما درادوتسإو ١
 كتيصخعو هةف

ج اهريغورررإاقمابعا دمع ةثئاماو
 ' د

 اعل ةدرتشم كعوب بجو معو هنيتش ميمالإ

 تب د[ ه تور قلعت دلك تائتمسالا
 ع

 ايو عابي ةجحوزلا ةّمفنورملاو كدلبّتشالا ('

داؤمو يقلد نانا ةؤاتعسسا هلو ]
 هنيحوز ناه

أمه توكلي نا جبرك همفنل ه ؛اهكش'تمر اتنحاول
 

 ايسانواةزاوم يم ةقفنا نمرعانملاكيذ ١

بسكلا عيب تالذع هيد نالاقحإل
 تسال هنان 

 ةعمش مشو هنو ممخ ديملا نإ ولادونمناا
 عا نيدل السل صح بسك قلعت هنعامملاب ١

مكول ناو هل بصوت ىلئتنؤ عون, ٠
 هالومرة

 بعل اروضح طعس نكذ بارسالك ب كلان انه
 ظ ”هدكيزعو بيكلاب'دبياضأ مق هبسلئممنلا هنال ظ



 لبق لصايل بسكلاماو تسلق ةتفزلا نم شئ ىتسي
 كله ور ابنع هعدواو ايش رولا بستنلاول هندا ١ هداؤموا: خلاق اتلطم عنخا هزت لوما يح .ثذالا
 ظ نيدإ ابق هال ومعنا |. نيرلا قلعتبال هزماتنم || بصاخلا عدوكمذال هنيىفقد يلوملا جملا ب
 ,|| تخاءالوطلىأيباث 6ابيالف هّمتع دعب هتمد | «بسكنعابياز نيدلا نم قباب نوذالل باوعد
 وبهار د ع شعير رش لكدبهلا نحضنحاي لولا تاكول | حدااسؤلا داز اهو هني دد وجوب هإخمدلع
 فخس اه نخاي نا هإ ناكنييلا ترحل لتدالخم
 ١ ىلاع كيزومطرتخي الو طقتعب هابع متت ف نوكتهو بيغلاإلا ن الاب يا هي ملعب ماذااما اييا غب نزلا ناكز | هوس عهانشكاو هتعدرتعلا ! وقيل ه شحوم معانا مج نزل حاس أ "عر ضند هيلعزجي اه هتمول هنال ان تعس |
 | منانلاقهررصلاءانعشال هاعبيب هاقوس لهاذلا
 د اص نيد هيلع نكي مانا ندذامللا هدبععأب

 روج



 ناوويبلا ةىصلال ما هعيبب هتزوس لها ماعار وجي
 عيسبلا داضل يرتشملاهنمّسي امال نيدهيلع ٠
 تن اكذاالا مهن ةلاحصن ىيد نا هني استولاا قو ١

 ٍق هماغو يلوم ىداعا هسلاادرباقااذو ىَملاب 1

 «ةوحذاقبطمهنوتبحو ليس توعوةييهإتلا |

 تبدرحلالاندأضلا هيوحلو نوذاللنىنحيانكو ظ

 هي و كح توم هنإل هب دحل ماجن ناواستم
 هنهداعولو هنئمكدحا مج ناو هتان اباكح

 يلدز يسعلاف نذإلا دعب مل هن نحترم قاشاعا

 ”عرافهنم ترو نإ. اهداليتسإب اتسع

 تيداميلعول ؛امزهلا طتفم امتمتتاصرب نماعد
 ناماهعمامن اعيد اشبع ةراذاطبتغ |[

 2س ختك طال هيلع نيدوا ضعوا
 هتيبهرو هإاج هنيند طاحا هعئالالاو و هتنم ظ

 هتمو هيلعو ىتحن# هكلعالات و هالوهرب هب



 - ملف معمول وسوم تسمو هيبلغو تسعين هكلرلاة د
 - لاىنبإيلول الع وجرب م قعملا يملا اويماهننا
 هكييمراو قّسفب مل يىلوملا نم مرح مهر اذ يئش اونو
 كرما فييظرلا نهاري قام يلوملا نلت اولو قتدل
 ”لعق دا توف لع اتبامجل اذ الخ ماعد مل هكلسولد

 انين ١١5 اذن ناو هديمكو هثييد نعلكالا'اهزحلل يلوملا نهضو مجم ولوأ: وي دم توذاملا وكل اح | ةأت هامان رن هحتتهرؤولابب هنيد طخ لاند

 صغر نم قيام باوطو هنعلونمكم عم اضكأ امتد
 ظ صو ةّرهذ قول رتل هفتع دول هتمو هي تن ماذا
 تم ناالا هقتحك 'اسزولازكو_يالو هرعب تن
 نيو يكن جرن عوجرلا دإ سبا نيليثلا دحار تنحل
 تمّصيما دلو ماوا'ريدم توذالل ناكزلد ةمانهلا
 ' الامتمالا تري تاعي لاا مزعل تح نال أمجد
 ىرلغ ىزعلا نذاد ىلوملا هّمتعاول و نيبل |. تاعأبي
 0 ظ لقب غريس هعلب نا تدان قير هالوم ىبماعل



 ١ حا: مذلانإل هب دّتوكرمخلا هببيغر نودنإا نم
 هنايلا:امرعلا نمنصرماركعيبلا ينم مرا ناك بها ليغا درذد |

 ضل[ بيج هيلع بيعلا در نافهيدغتل كيو
 ديلاوجر ؛أنمب (رهدو اطرشؤا ةدورر اينو ااقلظم

 لل لاوزن ديعلا متحد اعوءابزدل يلع هتمتما |
 - بع مال يسال نانمتمن إل ضسلا هدد نإو ٠

 ةلاذا همارتلا,درلا نال تملا ليغ يل نا ؤامدنعلا |[
 كيوان تردد نم |ضافو ناار نع قحئويب شو
 ية ت+اوتمدو ما ئةمرملا دمن ديعل لعرب اوعحر

 اي

 يم نخاع هسلاايزاجاداةنابلالعئشلاب كتشللا |
 عب هنيدي ايلعم هملاهعاب ناوديعلاةمتدإل |

 طاعّهيسو ةصاخلا مديل صبس اىكركتمزل هباشق |
 لصت منا عيبلادر ايزدلاذءاسرعلاا يزل سادخ |
 اذاإلا عيسلاأنضرلا ليلد نحل صرضتو نال صربلا هشش ض

 لامكزب ا عيبل اضفنا عفت ن !اماذ اب انهو ناك
 الب ويبلاتاكوالاح نيدلا تاما ذا انه تنسلالاقو .
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 2 كتلاوذا دخان عيسلافالاو معمل بد نهال نّمملاو ؛اهزفلا يلط

 سلك تعال ىزتشملا هتمتيد دقو مدابلا باع ناو جناملا

 يتم كربضفلا .ول نها ثلا نلخ هتيد داركتسول مل صصنك

 ثان[ اذ صاح هداسلاو ىرمشملا باع ناي هيلشدولو

 عيبا نيدفقد مرل نك يرتشلازيع تما ءارج مرضا
 | للصم عي برع نمل ناو هيبلا عش اماوا هتمذ
 | كقشاو وابد ةراّتلا ثدذام دف دبعانالاقو
 ايكو ةرامهلا نم يب لكهمزل تدننحو توذامىنو
 همه ادا رعاتكاس ءايوديلا كريشم اولمكحلا

 ماعتللةرو هرتملاتأتعس ١توزامنام مد

 هماملا جان ةرورتم هيام |هي مالصلا ىلع لرمت مما ماو
 هنيرإ ءابيإل نيكو لاكن ملم ةلايسلا هيت هداطسو
 «تشن او ادزالاب يا د. عدلا! هبسنسك تيد ملاذا
 )لقب ضرما عوتسماو ىبرصلا قرمدو ةشيبلاب كرف
 ا ل صارو هالسإلاك بصحن اصطان نام نا انشلاو
 نضّملاو ةيرضلاو قاتملاو قالطلا كل انصنام نذا
 هند نيددوقعلا نم ددرباعواممادهدن داناوإل

 رصو



 زناجاذؤلبول حان ذالا يلع فتق ضار شلاوعيبلاكتسو ١ ا
 ةيداس: سك يضاطوا بيدا مانا |

 نمير بم طرتاوه مايا ١
 دصتي ناو ليلا داز هلابل اجل شلاو عيابلانعكالملل
 سها ظلاوهد سشحانلا نموا نبنعلا ترمنع عقلا ظ

 كاىهيصو يصو ع ةنوهدجل ةيصو َ هوباهيلوو ]
 تاع عاج مدي ةدداولان عد فاشسنإللا ٠ ا

 يلد لا داز كاتو هيصوو هيمو الع
 ام واو طأتملا ع ١1< ىالا | درطصلاب يلاولا مش ٍيناتسنؤلاو 1

 انهابرصووا النيرب لهي نلف ممينرقداسيبا ظ
 ىملاوماّحلا يار هبناب قرمامكماعتلا فالي لالي |
 عسر ماك هنن بعوا امم ديعؤا موتللاوا ظ

 را نيل نئاذ ذاهتوكس نوكيإل تكن يتيشمو ١
 كدوإ نكيملا دام ومجملاو ىتيلان داي ناهلوماملاو |[

 موتعللو ىبصلا حما ضتم دحاو لك نأكا ناك ذاق ديعاو
 هن كرد: بلط دع ف ذإلا نغ لولا هنتماو ىلد
 تبرع يرتحوملا فد تلق يلدز يصاّملا نم يا ْ



 ظ دان هإ ىذاقلا تذا 2هبصووا مويا باول ةسدارتحلا

 مح هنإل الصا كان دمي الد ةّيداصولاعياشم

 ام ناشالا ّصاول ورب هرب دشن رخا ضاق رجب الا

 هرد تور ا كمهالظلا ىلع 2ثراوا اسمك نهاموم

 ةلدس ئقالاهب ملعلا لبق أتىذام توكيإل ثوذاملا
 ال وهو موكلأتو هإ تنذا فان يئنعاوهباب ناقل

 ىءااوجناب هل وو تالكع ان وذاهزاص كل نب ملعب

 ال ه درا بوصغملاو ىدالإ ن ذإلا عمد ار يذلا

 اق دهابشا جملا لع امر ارو ريصنالوهننب
 رقت ةتدايهولا
 مهم هنع نذإلا عدن عيبا يبادق ل مطل نداتلانذاولو
 ظ سكيب هب ثيحونل ميلَخو ةعددرغصلا بوقعل نمو

 منعم أف ىلولا ع ويحو يرش ا جادواروبجلانهدولو

 . ةذالبزجيماولذ قزماجالا يلعروجلا فرقد تقوتا
 نوار رلولو ان اسمع ازاي ديملا اهنا ات قايل ابهإ
 تاقزي اوصل نكوالاة تاجا ميضلاهززاجاذ هقتع ا هل
 نيد كود ضال ندا مهالفرانصارتبا عرب توها منا يقم الو

 با
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 ىمهابصفلا تل ايا
 سو بلذتلا هجو لعرحلاكه ىنواالامدوغلانخاةل ٠
 ه] ىب نا لش ءنخا أل هدويبل كحول ةنقحخ بي ةلازا
 دجال لإ ةرأبقا قماشلا اعتحو ةلامبس تائب
 مفنإل .ىيةم داتا مركت بياوزلا ف مرمعلاو ٠

 هتيم يق الق انس يااا ظ
 ققحالخ مريم ل سزعو تقنيا لذ عهتتم ظ
 أخالضر اقعلا فقتي الغ يس
 ملعاو ةوددولا نع هبدرتَحا هكلام نذامنجا دج

 كولر نسل هناؤم فالث الاب توهصم ئوضوملاتا ٠
 نذإلاإ نمتالالد لا ةولذ ويا بسلا ث هيد عزرصا لسا ١

 نع هيررتحا ةيضخال لمان اكك لادا ضنا[ هم اك ظ ظ
 دبعلا «انتس 2 مالكلاك١ ننال هدو ةقرسلا |
 "ابن ئلحال كلالل نم هلازإإ بصعةبادلا لمتد ا

 هلكيب كنب ملام مدد الفا هيهان ا ةدعل طاع
 ىف جيو ا ماتم تخاو تاضارادلغدولانكو
 كامي لام ينعي ددت مو ءإ ىحن م ناد تمانع '



 ١ هناملعنمل مالا هّكحم هس اخزارلا نم هحزجوا ]عنب

 أ ةكئام علا تنجاق نيدعلا هدو دق لام
 | ىهوءاطخ هنالمئاالذن انيخإلا ماع نجععلد

؛ز| ١ قيماقل نم ىيتهتم تولضتوملا ثيدححلاب عومزم
 

 : ١١ فقول ناك ذا إلا بص|هلاةٍبصاّعرر بصانعلا

 |  كاتلاذأكه تكا هحمتتم هسمعن اب توصل

 ١١/, كانك اتلالعةامتقلان اذ لوإل نمرلغا

 م هكلتبس ازال بضعارريفع يد ةسانلاَضهد
 ناصرقنو ألا تما نم هاما نم قسبدد و

 نأ مالا

 + ١ اضف مم وضع طداح منه نما نّسهارك د

 ١ ةيتهلاضو دولا ياهقإلا هتراون م ذو
هتمذأب ناكهنا ىدا مخ هكريزع كام فْرَعد

 ١ 

 ١ هعمارما لاس نرشناذاإلا ثالاملل كرتملاذ

 1 ثر اولاركت او اهنذام تاكدتدا صد او تتازي
 , ١ ركام بوصعملاةيعدر بجو جوذلا لقملاذ

 , | الل هبصغ ناكني ىتجماشحاذ اوت معي
 : / ظ ىيقدولد ام درا رييو نكامالاتالتخاب ىلا
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 هسيكئم نانا هار ديضع ةيزازمل ان كللاما مله

 ىزا تمي هيلا هل سول انكو ارب هلبعالب هتماهدر#
 ياشلااذ الخ هلكأف همعاساولا نو ؛ل شما ءاببادا سسك
 واوملان ١١ ىبتموهو ثاهناآ هك در بجبوا يلد ا

 تاكناو هم عابي ينلا قوسلا ف دجويالن إب لثلا
 ةيىسملا ىو هتف لاكنب!تيويبلا دج ١
 دنعو بصغلا يود فسر ىلا بنعو انضّملا تقوديا ١

 ةمّقلا بجو فاتس اجرو غااتشالا ولدت ١
 طئلدملا لذ اىاءارعا هيضع سود ىصفلا ١

 هتند قف يت سنعرهدا كإذونعو تيزب
 ةحتصلاب تلت توزوم]كانكو هبصنع مين

 قنصل ادازرهاردل و مركذ سدو در د سرق همفك ظ

 الى رتعنصلاب تواقتب أمزمالك نال نمو برو ٍْ

 بملف ةمزلا قانسد تقيالو أبو ميلا عمن ١
 هءخو ىلذع نأتملا نكت تيملاو مريح ناد |

 هحموانتد يمت قدوسلا يوتا كى ملسلاك



 ىلو ىللاورهلا هايشمالا د يبشم ليقو يللا
 ًادمه فتنملا ننال انش امني د ىيترجال وأي

 انكو هريِغو تيلوضنلا ايزعم_يسقلا بلان
  سىفصملاو سسالاوقرولاو تئرسلاو توداصلا

 ةنفحلا!نكو ىسضتملا نهرا اد دل لاف كهللاو

 انوماعغ كال يلا يع وشس تدزومو ليكلكو
  ننعا وقوم ةنيقسكت ولا كإذ نك هشبل

 نوزومو ليكم نحاهتيفام عالما لاو تزولاق
 ةيئرصلا جو ىتمجلاقاكهتعاس اهيسمف ماعد
 اهلي قداز ةوأهدتف اد هطلت امبص

 ماذاانه املثمال هما هسص يم هجمت نمنع
 هيبنصع هناا لثملا نع تاك نإ ىلذ أبلغ
 فزلا وضل فءاللا بصولام فال ىلثم صو
 "7 قاقاضاجلاو يناله مزود ةطنحلا هيد
  ةعياؤ لغم هإ هجوباملك نا هونعو دمبلا
 حلل نكن ئيللا مو كيمو نو هب دثود توافئالب

 بوجوب طتررم كلم يدان اذ ظفعلذ يقف
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 رب”

 ةمئلاو لذ ارو يصالا بحول هال نيعلاد ع

 مهلا يل هنا ماي حمي تمرس جار عصام
 ةميدو نعل ديلاب هيلع مالا بج ةريظال | ١

 ب يساعد ظ
 ات ع ككلملا ىداىا ثللاما نسكعودرلا

 يووم ع رووعس

 اًملتحا ماو يام فلكل د6 يلدايش اللا ٠
 سن, إو كيو كلالا ةئيساةانهربو هما ٠

 هن مب
 ديوس هاب عرب ىدتللص و اءامع تناول خيبات
 تايم ىّضدو دجلا:ل>نمقيول ليس ةيلفك
 قايعلا مُمذتدولا ني ين هبدةشدلثلا

 بصح كتل هيواتنع ف تنزل ار يه ظر كو و ظ
 هماودقو ثامملاب هنن ئدئملازدزلاوناتعلا

 ظ نراهم شل اتركش ىاراوتاف يرشما طيحلا بعاص

 ءاسزل تبضلا تناك ا تنمو اهنن ١ تلقا توا

 مايه دريغصلاو تضولا لال. ةناييص_اخملارجا



 - راتمفلا نا عدسع بصغل تمم ال اماضمعلا
 : يرتالا فقص كلذ ارو اماما تامنعلا مكحنو

 ظ ةرجالا تاّمتعس انِيانكد درلا ني فقتي هنا

 .تيلاداعو خش زغسسالاهليات ليف فض مهلذ يقينا
 مكيبلاب نممدراوملا ادخال اواصرل ىضع يق
 مرلابد ةمددولا داقعلا فد جلاب انك حلشتلاو
 ماقهلا هاشالا فقد ؛انمتقلا دع ةداغلا نع
 ىنتعنذاوث اللا هنهدعو لماسم حالا ئصنفنال
 ةاهالكادا فما نضص هتعال و هانكس ناّتعلا
 فانا نع يباني ه صو ىنزبللا د ازا طعن
 تّشولور ات زملاوهه يمر يصلا جو نون لظس
 اًماضن ١نسطم كيتا ني هماّو ههلت هل
 داع الا لطم يار هاه كم امل
 ”[ىااالوه منعا |تبلاهدهوإزحا لجر ادع تدل
 ةرساهالاة رم ئضصتمتف راو اريعيسمعولامك
 ) تك هلوجر] مزمار ونم نماء اسازهو لاوتسالاب

 رسمحاوا لولفتسالا هصمتف هإئتشا نإو هل وف

 دامت
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 امب ّىمىّضدو نأ ستمنلا نتتضصشدراصتسملا ٠
 نق نك فسوي ال اذالخ َعجالاو ةلذعلا نمد ٠

 فدل انا ةيْراَرِملا نع تنصل لمن نكا ىف ىلا

 تلي ذ : اك( ذ هينم جرو هعأب نإب ةعيدولاو شاودر درا عملات تس
 ١ ةعيدولا مار دما شلابداةراشمالاباتيعتم ١

 امتع لصح رب ىرصيب ئعب اهرودو بصعلا
  نيعتبال امان اكناو ةماخسالاب نيعتيأمهان اكاذا
 كنان اهرضو اهملاراشاناذ هوا ةهدرا ىلغم

 داشإوا اهريتع نّضنو اهيلار أش اذاف قدسي ١
 اذه سدو شوو قلطاوا اه فدو اهيويتع ىلا
 لبق ىركبا دنع ثالثل اروصل فى دبس الا
 . هتلل عازل اقلطم لجعال هتاراتنجلاو قع و
 لذا ويلا كداتف يامدي ملام تامضلادمدولد

 انتامز  تجركا لوو ليع يوتشلا مع اتنغاو
 افسول دانت عو اميل ىو ىلع هكا نه :مارحلا ةرشكا
 هركذ سيلا لاول امك هنم نكس ّى دصتسال



 || هاستبا] ارو بوضفملاو غو بصغناث طضجلد ىلدزلا

 ريهارد تعازازتجا عرصا مزمل ياه ىضاذم زثغإو

 معا قب نك هئسا لات ناد هناذ بهرضمإللابكبسف
 "يعد طيح انتا كة تلا! قمح عطمنبال نلو هعفاشم
 الس هنظاركءانعد انه يظعا نع ننعم مسالا لاو نكي ملف
 تيجع بالا كلم بحوصغلا طلتخاوا هريظدرنح
 هربيك زج ىلع وا هزيري طالتخا6 عالما عن
 «تناينعوادا لش عانت لهالب هكلمو هنض هونعشن
 بم ييدلاو نضأ نيينمتن ول :ارباوا اداب هككاح انمرم يا
 + اصيح هى اما اد يضعولذ ةياوريوهو هاد
 دمتعملا ىلعامارحو ةيناور قال الحهىلتبي اكن
 ةفايشإلا لين نيىتنملا ةأ < نكدا لا ةداملا مسح
 : اهيا (ضيطو اطلس نإ هركذ هوز ة اشم نا

 ةيياْمصو قش دي دج عجو هنعر زوار نيلطو
 دتهلاب تينت ةمظع ةيبطنح مجاب ةجاسلعاشبااو
 ةجاسسلاةمو نم ياا همك أبل يا هتئتدو
 اهنلع ٍيِنهاصرا بصعولا نكد ةنئلاب خئاسلااككي

 أ



 ٠ هسار سيلا لخداوا ةؤلؤل ةجاجد تعلتباوا سعوا 5
 هاحازحا تكم مو ءد ؟دولا تيب ثبد كربة اليضد هدواوادف

 ٠ جو هرج ةربم جمان طتقسواد ايما ديبالا

 كالا ةىقف ىشكإلا بحاص نمضن كين ىنعواهرسكلا

 هعاتملا عنه ىاكفتحالاب لازي دشيالاننتملا نا [ضإلاو

 . هن ىثبإل تاذ ةئلؤل علئباولو لا فا عشالا م ٠

 هتكرت نياهتسمتدو لالا ةمرحنم ظعاىذالاةتمزعتالا ٠
 تاّقنإولا جانحال شايع اس اتم نق اشلاا نابحو ]

 فالخالذ انضنا قىنبيا هنا خيعلا نع زيان انهدّدو

 فنااكول يب ظننا علا هنابباصياايبغنت يو ١

 ثش ىلعاىلطصا نق اوس ؛أثبسلاو ةحاسلاةَمد ,

 تقلا محلو امملعاتسلا ءابياعزاش ناو دا

 هنن انبلا نع ةيلالننرش املا عا مرتب ظ

 له ةجانلا درو ؛أثبلا ضمن: بضاقلادارأو ذي
 تالف ديس مما

 ف درض ناو قسحلا ف هما وأ دام هل لالاوي

 انامل قهوركلع مداناعا طاب دوارة ١



  ك/الاصطاواماهونعو هرّيبةأش جذ نافاملافالخ
 ااذكو اهباصتخ هنمذواه ناو ا اهتم ننحاو هيلع
 | ةل قكامرينت ةباد ضرط حطم اه بن عطف ىل مكحل

  نيكلانيلا ءاىكل اربغ قر احلا تىبنإ دي دس مين
 ١: يوتنلاهيلعغواديش هتمضدال اهذ خا اهب راتضااذا
 يعل فعال لج نلت ةيداملا نع تنمصملا هزتضاك
 | توعاموه :ذآة جاف اقزحأن ونفرح تاشرالاهتىثاك

 || اهلك ن مدد ]كولو ءكأل نكد نطعديف نيزعل صعب
 | عتلا نياديش توني مو همت نسي فرعي
 مايعار ارسل هتينع نّماعمناضمتلاه نم

 توكواةعنص هنو ددي مام هحو لكن م نيعلا
 بداوج ماود ههانمو تلو قلي زلا هطس امي ىدرم

 بعزاار همم ةشم ةضايم تيمع يو ةّثدام
 . ةموم اهنيفمت نييادإلام ركض اههب قملازف
 ! | تاك ناكولو كاسم ونات هنإل كيشالباهنضاوا
 ظ ؟وجرال وأرسل درالف ةنمف اير لش بصغلا

 ظ ”هاصغماب .

١ 
 .؛



 هت 10 0 مما

 كياوللو صاكرتك ةجاسلا ةمقولدرلاو عيل اب فا ظ

 ىدينسم يا هلو ما وش واناتب ةمتو هإ نمد نا ظ

 حيلتلا ىتيساع/ حا عمدا مم بد مومتم علدلا .

 حلَملان ياهي ىضرإلا تصد نا لضتعلا جضنم

 امانقيا "تما صف اناذ ترعلا يمي ادبي ]

 لم لحا هيلعو ءراثلا عدانحلاذالاوبتعا اًعامداوا

 لكي جالاوا ةمملا بعيذ تقول نئاماو ضيإلا .
 ةاولالب ةربعإل هفيصْف اء بصَع ئلؤضم لاح

 هبتسلذ قنوسوا ناهعنلاو ةدايزلا قسد

 هن ةئض هنمماشم نامت كلاما نمب ظ

 هر ديلا طوسبلا فِيَع يدوس لشمو با
 ةمئملا ءايتلالثمانه هامسو ايلثم ىبي كا ىلذلا ظ

 يجمل نع نيل هانم ورايتمالا قانا“ همام

 ةسملادازأم م”ىسوتوتللاواف ةظويضملا دما ناو

 :لامركج هلاسقنا تقويلذم هناا نمل كرلعو ظ



 تيم الب هحازتسال 207 ايلخةببم
 | تينطاخلا ىلع كيووصتحا/«تبضا.قلا بسواعد

 | دي بوصه كلهؤلا مناع حفر كوالا
 || كمتغالا ىلا ةممعلا يىدأف بصاخلاه مصاعب
 | ناكاذا تسلا مام ةميقلاءاتملاتضياس هنداو
 .تدصتواةديبب وا فيما ناو ةمعلا هدم

 ! | ,(الادار اذ هنهزحا همضخ مت اشيش بضعة يدان هيصافو هه تحيالا شالا اضابالث ألا
 | برجهيضحدو لوالا نم ن أملا ضج نينجا
  >اجممن نقرا كااملاو هيصاس اكلخ# غانا ١
 هكر كر ماصءسص نيف ماتضاا داو شمام
  قحاتال ةئاجإلا هي داو كر ليقو ضال نيدو
 أ كيال لادتاي رقد هرههع لام تلتامإف ثالنالا
 . احلا ةيداولا نعضتسلا اح نكل ةينانملا يزعم هأشب. ل نانا نملريررول تّيضروا تنجا
 ١ فالتالىطتم هيلمو لاةميصلاوه لاغمإلا محل"
 بهما بسانإا سافل لاندإلا ةارجنمهندال
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 ا

1 



 عطف لهل نوفر مكوإو هكذببدل اشمل ذاك

 أمه حادرو بصائلاامزجااهبدو هاش ا ةئحرلا

 ةلسهع غم احا ةرخالا ننحا نال هل بيظد كالا لا

 هللامةذاإلب ءاصوم شنان عطتغناذ ااشتسراهتسا

 هينبابهوعشاركتم هدمةرييتسلاليعو هقحوليتا
 كيش تهب اذلزلا يق حمو قبرحنافطال عزيغيزا »بكر

 "/ثج هعفد له نآكف *اع قدرحلا برص نال نمضي ل هدوكب

 اصتعو مزفلا قالا هنذابإلا نانا تيب لونحد ذوجال

 هند | هلهاول تاو عع تيس يهب طمس اذإ

حوا ةثالثيلعوبو أ ترسزحا هيد نف فو ارجو رتعح
 تا هب

 ةحابمعلاو هتبوش هلو شين هإؤرتا لل ضرالا

 نضدالاو عركبالو كر نكذ اهو ناو منحة سقهزت

 دوج ال توي ضرا يإديجرربإل زداىللا نال ةعستم
 ”دساإلا هتيالدالو هنذاالبوريعلاَم فرتلا

 ةابرشحج ابعنتتف ةراع بصنع ايشسالا نق ةموكذم
 ١ .ةدبايمولاة اياهم ماركه تمم بندا

 فتاه طفم] سيلا و «هرزعن فهي تيكن بصل خو



 زبهطمإل فاطرست مت لهو ةبرشن هنموإ لهرسب بصاغيو

 ١ بصقلا تقو ىلإ ابتسم اىكمان دتيع هكلم هكلال
 2 *ل لوقلاو ٌيتلهدالوالال باسكلاول كتف
 - فللالا نهريب منا هتموت نا ملتنحاول هنيعب
 ١ ليتستالو كايللذاتهريوا هزي نا ةداي دلال
 1 ىمعةدأب نلا 8 ىيلعا,ما يمل بصاخلا ديب

 '(| رهاوبملاورهلا نع اصل لتنو ادز يدصلا
 هت ىرعاال يدهتملا عدولاوا تيدماسلا لاقو ٠

 . هيمي يصاخلا لىقل اذ هر ىدبام لقاها تلعنكأ
 | ةدايرر لع لح نبي هناذ نايبلا يعمد

 هه

 "م دارزلا ىعاصدا كلاملا تاحولد ههسزل لكن ناذ
 1 هكدو عّرداسضاقللذ وصخ اظن اهدنا
 أتمبا مكر ماو: رم هو ةىايلا ناو هدرا هتممبت
 أ اميل هتمق ير ند بوصتملا ظنا ظغشلاذ

 يلمالاذ هيانعمإلا ليغ هنودواهلخموا نم“
 كلل زا ها ىّتن نك ل ةوزك عد هل ص كون

222 



 بصافلل داشخاإلاو ناىئملا ىكهإو ا هتصوعد نو |

 قدهن لولا هركد هارقاب هسوزلإ لقاهتئقولو ا

 نماؤلو يتب ةيورو بيعمانعهاذناءملابهكلنم ٠
 إنو بصاخلا لىكتداهناهرببوا كلانا كى |

 هقذرارملا انه كدا يح هاتصرل كلارلا مانخالد ]

 هعيب دقن كلاملا هدمافد بونمذلا تالا ءاباناف ا

 بصق لانمرتشملابزك خال بصاخلا يادرحألاو .
 صضتانلا كلملانالال هحفحُم هيانعمصالا يدان |
 هاطم بوصغألابياطزو قتعلاال عيبلائاونا كن .
 "تاما وريزك ةإصفلضوا نسحبو مك ةلستم |

 أسال كال! طدج هتللوااهدعنلابال» حممتإل |
 تمض اسو نمظيدال ةلصتملا بلظولو ةتاما .

 هتمتمب اعراوبربجو نوممم ةددلؤلاب ةينرماجلا

 تتامولو هبا طغسنفالاو هبافوناهتزمدوا
 ةبوصعمةراب فز راشخاميمتلاو+ئكورلولإبو ٠

 اهتمت نفع ةدالولاب تاز الفاعل هدر ادريمعافا

 يبي بصعل ا, نضال اهبال ةرملا تالزع تّملع موا.



 ظ تاؤةميمياهدرولو هرلا داو تمد بصعلا ناهض
 . هي تتاؤ تدخل اهدزف عدنع تاذولا نأو تمضدال
 . .درؤلاو بسا'تبتي الهدا ىتساواهيبإن نولو يلم
 ' الها ىعسا بصقخلا وفاتم تالين در د قيكر
 ضعد ديجي ان دمع نمد الا هباؤ ا باطعدا
 | وك ىضايلاةن ومدمويغ بصخلا جئانمو نوتلا
 || هناوموزهىلا لل زج تطع نم ٍتيايام هميالبال
 لالتس الإ و كسلا اند بوصعملا تدكينا - تنزل تارا يحلم انمار جا بق ثالث نحال صنعا
 !ليصور ومهم تكس ةلاسس حالا كتي كاهوا
 | فانكمملكرجاال و كل ذام سسارجا الب هرادد
 يفتسو تلق ةيسلااياصول اي نعمءايشالا
 فئصملا لقت دقن ميتيلا كيرش نيكس انها
 ' ىنجالانكو هيلع ثئثال هنا ةينّملا نع عشت
 لاعب ىترنا مق ولاكمحتيلاراد .ليقو دمعالا

 دعي نددت لوك يع نييعرلا لكل محنك
 بيم ققوااماه١ تمعملا لوعا|لعاماو هّمرح

 0 اةرهالا

: 



لا كس نوكإ جوزلاو كب شلالبع ةرجالا
 ةبجاو ةار

 هيدو مالا همزلتذ ميتيلادابإ بصاغوهو هيلع
لا نم ةيدريصلا امو مخي نبا قفا |

 ىل لصتفل

 رهاظر غاب هدالاوجاالذ عيل يعمي ميتا

 رياصلاريونت يف هدافاامكيلعالهيلعوبدهيلعو

يالا ةزئسكمارلا ةلذسم نا ةيتاانن نعد ا
 ض

 يافللذاهضال ناكاذ١ اهم كس ذا رضاع تاو
: 

 ىوتضلاهيلعواولاو هيرشي سرق كسا نإ
 : "2. دعموا

 94 , ”1كاذإ هاجس نإ ل الختسالا هيحاصدغا ىا

 5. ال ىلا له نيتسب ثولثورجاو لب كلذ هازعشسا
شو اكرخشملا ةبسنإ ايوب ايلا دادعإ ظ

 7 ماع لرغْ

رج بج قحاسعم نىك لمتسلا
 انوليال او

 ااتحاوإو تلو بصهل اب اروبشملمتسلا
 يق

ركش هذال هشيميب ه) كوتمل اذ دس دعو ملهلا
 رخال اه

وراللابر توميواتششسهإا عدم
 لطم هعس

 تءاقذاذ كج نادرا هضنفيواددارعإلا
هركذراص سانلارجكو هناسنب ظ

 الضنصلا 



 1 نيكس اذا هنيامتءالذ لالغتس لإ بحمل
 هنينمل نجماليع ميلود كلل نباكضلادح ؛هكست
 ْ رض تداالد لها اداه دملا هتكسا دام ةولازئاما +
 || الهه رزحا بص خارج ف هيلع نوال ةراجالا ادعم , | وهل نا نيتررملا عكس انانهرلا تيبكبّمع دارجالا
 ,(| رحالا بصاتلا«تلدال لقلارجال ينوب تالين
 ْ ةيالبب لانو ههيشوءابش| كاهل نمت امدريرلا

 ثا مر واهو لسا إد هريزتنحو مللززخ فالكو ظ
 ماجا ثلشلا ع حاينمالز ىذواماسارولتا م

 ىبنلا ناكولاىكح يو انس حيف رسلان ال ارم
 ةبومع كلإاذ يررد عيوهاهوا مايمال ا ريزعضملتملاو '؛
 ظ نازمالو ئّتجع ده افالعت دلال و نعال
 زغاو اهاّرمشا ولام فالح الضا مدو هتاف
 0 لو نا ءالذاه ضو 4 يىنلاقعامهنح
 ظ يياهيبعع تالزع ةهياب طيس هلغهنال
 ينس الا هدحافا السا ىد رم ىذفلنا هاندو

 هلع
 يو



 مسن مزح بصتعرلا ةهقي هيلعش يار الا هيلع ١
 سيقذاإ ةمقال ريس يعم ةاظنمكهإ ةهتعالا مانا خلا |

 بارتل| ةمّقالا هب هز دذ ةحيمدلجبضعوا
 ١ نها رولتاول نكل وان اجي كياللا هذزحا متو

 أاغوبدم هتمو نمضي ةشايهولا عش يئانلتولال |
 كل مف زب اهراط ع يالا اقل ١ ١

 خيدودامالذالخ كلا: هيلع سدر و كلم خلاع |
 ثكلاملا عرذخا بالا نصفعو رول همن يذيب هن. |'

 دحاي ىح هبحبصاغلا موب دلا دان امدرو

 ت ايمالو فلدولاكنمشلالهفلتاولوهقح |
 هيلا كوزئم كالتاب الو ىنإ ىل و ةتربملا فالتإب ظ

 ةتياث ةياوملا ةيولونإل تلم هن نلبولو المع
 يا ضاىكولو وبلا ةلا ملاكي تدوم سكر نطو ]

 نمهوربإلاريؤا ايلاصاتىنصناشنجهعمق لاك |

 يهاب يف صنموركس ةّاراي لفلاالةمتلا |
 ادعي رصنالو ىعهاإلال اقوا هيلع عيب موبرشإلا
 مضاواهريعو ىليزورردو تلم ي ىملاةيلعو



 . ات١ايضاو هصالخ ضع دان ةازطلا لبطامإو فنصملا
 1 اقازدااجوماهم سرملا كد سص جايب نإافدلاو
 . ةماعو جولد ضيكك اهونعو ةيتنوملا ةهالاك
 يدي ثرح ىصخدبعو لج اقمكي تا
 بينضعول هروهلا ءزهل ةكلاصوغا هم
 | ريرلا توم فالخ نمديال تكا دل وما
 ]| لأتوو داولا هاو دريدملا ءىتتنا ىستما
 اطايزوا ةربتغ دنع ده ل حاس مىنفتلاصزمذ
 ىاماولاورززبو تاي هيرو يئاسلا انا هل لمعت كد دنع وحرب سول نمضي ازكو نمثم ةباعسلا | هتجقشعةشسملا ناطلسلا تنجو عمار وكرملا نه نص الاثم ذاطاسلا هم زود ١ننكدبح وهما امم مزال دمو مزيدؤ نالملسلا لقوا «بهتنويتعالو نيدو رشنابب نب ىوسوا ناطلسلا ىلا عفراالب عك ببال هسا لاحلاو هيب د ني نمي ناظلتس ىلا جسرا تاروكذملا نه تبه نذ هرياط صمد و اان بطس باب جوا ةباد

 اررغ



 ىبءالك اما تامولو هاقتاع دوب بلوط طبع /

 مج لاوهرتكرت نم ناضخإرمدٌق ذنحاي ناد ] ظ

 ١تامولهنائنملالتنو ىواتتمارهاوع ظ
711 

 هتدد قاشلا مزعه نى طم نم هطوّمس هيلغ
 ةقرساا باتقصسدقو مروسرا بطلاب تامولال |

 شاه لاقوا قادالاب هرياع دبع صنم سا |
 ىلو هتمق هيلع بحو كلن لعنفم كش

 سالا تصاعدت لةاذ كالوهلامتلت اهل لاق |
 اتصاتعزاصتملاو تادالاب مممأنالا دولار

 فدذلت الاب مرهادو لعتلا كز ن ى لمعتسا هنإل |
 ضاتيم ىاةوهوديعلا للاهل اًبصاعريصاال |

 تاضالبمالا نا ماعاو برعل لعب تلال انعاو
 اطلس مالا اكأن ا سمس الازم الأب هيلع ظ

 فالئابئما دبع ا اتبضروماملاوا اانسوااباوا

 ياه يف بان ضحك مرمااذاو عيينس نع لاع

 لهتسا هابتس رمال لع وعر ورام مزعرسملا |
 بت و هنحاميوهاسرآ دانة تل رفلا دبع



 يذلا دسلا كلذ لاقو اببع هنناءامد#

 ديعلا نكلله ىا ءهانمد ىمعرص حلا هاتسا

 رح نما لاقدرنحاملا املا كحر :اهاهيتمو هندارع
 ظ هددارماغ كامف ها عتساز لع ف ىلوتس اذ

 ظ 00 ا

 دبع هلوتكائساع هيمي هال قام
 طققسنف تناهطكأتإ ىسمشلل ارتتاو ةرمجل اقرا

 نمط اناو تنا هلكأتل لا ةول م سعال يسن م
 0 د اضع يل 'اج مالع هعنف قا" هامبع
 هريتقم داعم ارض ءاصنعم نإ درغفا
 0 فزعه وت ضخ ىلمإلا
 تيرم ف و ىلا كل زكر ةاضئلا :لفاع

 ل يت ياو دانا كلت انع لع همدد

 ' اسال ابصاعراص يلولا كام ه عمو دبع
 ضلدي هعيع حامله تشد هيأَش تمضداولا5 لب

 ةنبابهولا تهد داعرملا
 ود



 ارت نمني تافزل يشيل
 نسكن نيب خاشوا نقلا يدولو#

 4 انيعلسم تمت لول دإا ممولف*

 55 ؛١نأطلسلا نفد )

0 باه هرم نة توق 1
1 

 يي بل ةقيستإو ]

 ةعنللالا نماعبال ضسوي يب نعوتلقق |
 متاوراتتحلاوهةينانبلا !! قدانلتا تلا ُ

اتلمل بلا انا بتنتاك“ دو ىلالبس تلا
 هق

ألا نينمتب لوضل نيتي هاو فيتيد نسل ظ
 

يب كت خو لادتسا نيام أضنا |
 را

 ةهفشلا بام اظفعلد ظ

تاي هرشو مق >أ اتنعل
 اليبح دعبل 

 ل الاو

 0 ْن و ناابطر شو راوجوا نكن يوشملاب



 لتس ف هيدر كيم ناو اولعو  ناكالفس
 / رردرإرّملا قح نم هإ اعراقحلاب يدعأ اهنال
 با:لوا لاك نبا هين مزجاماماو تلق
 0 ١نانمهشوقام
 جوف ىل درا اسعع هدرعر اقعلاب ىتعأب
 اهتكرو ل هلت هريغ مد زاؤيللاىَب اهم
 دوعو شع سرور دحا نه هينمشلا دنحا

 دع نيلطلا دوج امثمحو انزطرشبو ايزبيس
 (تيتسس سودولو عيبااوهو ببسلا قت
 تنص مارتن دلني اني نؤحالا نا [نخصو
 بيعغو سور راين درل اكل شلإب. تشياماهج

 عطمن اليسا ولو عينلا بعد هيلعال هل بع
 سو ير كرار اننعوا تانك كال! قح هاند
 - لطي الية شاولا بلطي هج داشالا
 ' ىضاملا:انممدوا ىدارملاب ثخالاب كامو دج
 كيلا 2م عيت كلم تونا نضال لع نطع
 اىفتلا سور سرب هضم لنم عع نال ليش

 ال ظ



١ 

 + 0 هود

 تي بح ق اهتم طنا ىناشلا الخ كلللال

 ا

 ١

 يزل اوهو جيبملا قحؤهإ ماسو نكي نا معسل
 ئدولاو بشل اكر اعلا قحتك هكضهل تنمدو مس أو 1١
 يرجال عف صمت برك | تجد كلل ذررشو م نكئشاخ | 57 - ا "و 2” 1-4 ض ظ
١ 

 هلا 2

 عقال يما عولذ تضني ل نياطو ننس هيام
 مرضار | قس مط اهي تايغر برش هندايباصم
 ر ىلا ٌرعتشل اذاهل اك ليسسملاواماعوبل ولت ريوغشل | برشلا لها لكل أهزبم مرا تعيب هم |

 انوذامواايهدولو قمرا متطقف قضاللا
 أهزإفل رار مظو يززحا كس ني هباب ات اكموا |

 مضطاوو رم كيل ومو كسا كلل ئوبداب ىلذ
 رايح بلع ةيشنحو كلب لسمو طياحإيعزج
 تك تلق تلم كادر ند اريما سنه يولد
 دايما اكرش تاريحلا صج ن أولو ملاكا

 انيلائتكرشلان ال تاريدلا سم مرتع لعمال |
 قو رعفشلااهبا :مةيسا انا ضرالا ثوتن دولا

 ةانلاويفلأ ةكسلا خف لب اتمار اهلل ١نكو عمجما عرش



 يإإ اتمم هّوح سمعي طمسا غلف أنلا فالخ مْعتلا

 لمكأ نحا ق قماذ «إيقولذ أعقل !دجد ةعئشللا
 كراتلاببضد تحا 5 نلل سسإ ةيحازملال وذل

 ظ | ضاكيض صزمرحإو لكيم عع انقعلاب هنو
 ةسصفشلاب تقي ابياغ مطعب تاكولو كلب
 الئ هيلط تعملاتحال هيلا ف ننيطالا ني
 بلطف ابياغ كءرشلان ىلا نكو كلاب رجول

 يضحا دم اه ةمّمشلاب هل ىضقن ضاخلا ظ

 هفصم هل ىنعف لوالا لثمولذ أدبي هإ ىف بلطو
 ظ هضاله هفثم هنو رولو هلكت هق قمولو

 مهد زل شل كلببُم :عنمشملا عيوشلا طقسا
 ضيويلاناويمثلا دارا عيبااوهد هلعش دمنل

 ير مشا لعاربج كلل ذ كلما ل قابلا كرو
 اهتشلا يسامح ولو ةقفصلا قاع درنعل ظ

 نا يا اضل ناطوزللب ةيعابلا يم شنو
 ِ ث اذا هتعفش تلطب طق هم تع هندانان

: 
0 

/ 

 لا



 رصد طتسيلا هلي لا طيبناكلكلأ بالسنانأ انتم ا
 يوتشلا هيلعو ادع مهغشلا بدعي دكمسرودوي ا

 هاتمرقدقوشفالاب مراح عض دانمؤ هاش |[
 جنو اهنضوز نجلا ف هقق حسو نكي هتك( ظ غصت ظ

 هلكوم اوان م ناارشلا لبي نمبلطلا |[
 قولا ةىئوشد الو ز ام زحلاوه تلظرو ال ملتس ناد[

 ألم الخ هنباو عجم عش هراوجالد لداهةلالو

 ممملا هل اوَّرطق امو اما دين ازعلاو ةصدلاللا |

 0 يو
 ضيمعلا قم جيباذا |هضنب هدا ىلع خاشلاو

 هزائنق ولا عيبلار صلع يبي ةففشلا ىح

 امو هند ةممخال لاس تتفولا نم كلعالامنا ٠
 مساذااماو حيباذا ةهمشلاه نيف لايك كلم ظ

 امو ةضوب واككم هيبملا ضعي ناكر هروب

 رتعا ا هيدزو تقولو دع جوران تاير ا ١

 اهلطبو ةعّمْتلا بلط اب

 كدعيوا !هلوسر هاغش نم هزل ع نسلم ئوينشلا ظ



 معالوه ةريئماكسسلمملا دما ناو خيبلاب ددعوا

 رب "بكوادنلإماوحْكاملاذالخ توهملا هيلعوررد

 نأ اتملاط صع لغملب يوتنلا هيلع نوغلا لع هللا
 نإ نوف اهيلطاوا!هبلاطان اكموتكو وتشمل بالك
 نإ متنالبرياهنضدابشإلاو ةردابلا ياها اوما باط

 لإ هي ٍيرادملاول هيابلا لع هبي دوجلا ةضا لب

 | دتبعو كاسم بياذ نكي لاناو يزتشما لمد ١
 نس اعيش اناورابلا هله نالفييرتش لوضْيمداّممل
 1 ارنا نال اهيبطاوةئوشنل ١!تبلط تاكدّوو

 الأ لف ريرقت بلط سو دارنا بلظودو هيلع
 ّش باتكيولو نكعول يد ةدمبال بلطلاانه
 0 نكن ناو هتنعفش تلطل د بْشن لو لوسرؤا

 (! | دحا سنع ةثاولا بلطتق در ساولو لطش اله دمم
 ا 00 هانكةاؤه

 از نالغ ىزتشا كرتفنو ضاق اق دنع بلطد تيبلطلا

 01 0 ييسر نادل ارونيشأن :اوانكراد
 0 0 ا ل قتال

 ات
4 - 

 يي



 يلع تقوس ال ةعوضملا بلطو يرعشلا بضيق نمل |
 هرييخأتبو ةموصخد كيِلَت بلط يدوفو

 اطغياجح مهذشلا لطم ل طاوس هرئثدر نحب

 لود قلق د بهنما ماظومو ندب مالا

 فب قتلا نيانك تلم رن عاب ارم مزحا نا دن '
 بطال عمايل ىتعاّقلإ هفئرب هضدانلت ررضطلااغمد |

 معخاىناتلا لاس عينمشلا بلل ذاو كيلاوا |
 ةكلميا اهبرتا نق مب عنيا[ وبذشلا ةيكلام نم
 مننلا نيهرسوا ملعل يلع نلدلا نعاكنوا هيوقشيام |

 تن أف الما تيرحش لهارشلا نعم اس مكلماهتا ١

 اعل عفش ي لصاخملا لع تيرعلا نع ليك وا مره |:
 رساههقاشلا فالؤير اوبل ةعمش يف ببدل اىلعوا ظ

 ”ههابروإ يق عينتلا نهربوا يتوهرلا بانك ١

 ظ ردا نأ ةعنشلا عيشلا بلط يخشل اركي ملاذا ظ
 ديلا تقو نقلا يم ناو قاكتناهتيمنم) ل تلا |
 ضبع نسعي: هولا هراضحاهمرل ىنتاذاو ظ
 متعفش لين ملرنحاذ نقلا دا مينشذل لضولف هنش ا[



 درا ؟( زل جاي اد وضح وزءشيدإل يرتشملا سولو يتبع زيتلجو كالا هنال يزل زي ا هيلع 0 0 مموالا أ ءل تا اهضّقاهلاو اتلطم ىريشملا عيوش يدخلان
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 انباع قامتمسال ارنعن ملا ناىنمل ةرمولاو |||: ىزشبلاب ىمانلا ىتمضنو لاك نبا هنيعديملاو

 رز انتح نود هتهمارلا ةرزمشلل طم بيلو ةدورلاراح ةيطشلا سام نججو
 ةائئشلا هاشإلا نق مراقنحا لحال اوامر

 رارلاو نمهازئ يرضلاو عيؤشالا ئلتنا أ تاو ريل روزولا نامضمال ماكمحالا فش
 كتم هنال هشيم ١ يرمشمللا ف لص روومتم نيو هنصوبسم

 ءولو ىرم ثمل هيي عمو هدابلا يال

 أ

 ظ ىزنل ئدا ةمزلم هدنيس نال قمونيشماذ / ؟تلهرب ناو نائبا م
 أ لهاؤ هضبو الو هلق همهابىداو ننعم

١ 

ٍ 
0 

: 
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 اذن دعس جم جت يح 2 م ع سَ



تلاذي هلتعو يشمل لوضلا هضيَف نغتذ
 نا

 ميما !ذداؤلحنإو هيحاص ل ومرتعا اكن ىاو

 يناطعمد تاس لاذاي تشان
 نع ربها نلو ايلا. تنحاي عشاق جنت ربلخل
اف لفاطح ى ءابشا نميتلادعج تناك تاإلا ؟

 ةرايزل

 كعمصنل اى صنلاطجولو يمس ]كب نضمانهإل ٍ

اش هذا ع وريطالا ضضنلاب نادي 01
 ملف لأب م

 فلاي هعإمول ايكتعنشلاهلذ دام ويايلاطح ا.
 فو ةشاعاجموادر احمإ عئابلادز مانع ٠

 تاكننامل كا وحب ناك عوو ىلذمازلا |

 فيم ةىفلا ب ىضئلا, «درشي نيو لشج نقناي |
 نيراذعلا نما عينا تنحابر اًقيدزاعوس أ

 لاجذخإب لوم ذيب اشلا و يعدحالا ترس |
 لالا صهنتحاو لالي يتلا لطوا ١

 ملسولو لاكن نإول ايكرسشملا للعام اعتب الو

 شيع بلطن  دجصو لادا نبل مذهنع |
 انيبواولالادلخ تئكزشم تالمد.لهإلا لوله. |

 ظ
| 



 ظ ا ندرمملا مفر زل لت حاب
 شي لكان اضي ا ونابلا توك اناسبال ايمز عيرشلاو زو هي نايناربز تول دمقورل ليش اير
 ' :طو بيل ابزوم كنب ا ةعنشلا تينت الذ عيبا
 | يلم عيفننلا ناكرور رض اصرةصتس دخايو
 .ةعادازهرزنلل ةمدع ام جو نيل نع 4

 اركي ميال نل و ريزتنملا ماّممال رارل ا ؟اعم
 رددها وزملا ةمجوةرعم يجطو ساهل لرش

 هنو ندتخاولو بات قسا وا ىلس | يذ ىلا عيبحم
 ريرتصو نرملاب ويعشلانضايو هيانع ب يرتشملا كومان
 تلت بصل ئيرماكولتما تع سرع طأنبلا
 رمضو نيك صخب هالطوا ةرئس ناو : ] ءءسص_ با لا إد ني نول اهي د ولاهو
 ظ ةايمضأ ١١ ازا ماطعبو اهتضوا امك ديت
 سرا يك نا نيبو يوم يىرهازلا كد . اولا صرواح !| ١تسللا الخ هنمفم ةيتدالو هته رءنعتل اه

 دا هدو ونيل ايديجا ؛اشسنا

 | ال ايو نام فاشل
 سيح

 كوت

1 

: 
5 



ٍ 

ْ 
 ا

/ 
 ل

71 

 مك

 3 تالا ا ا ا ا ا ا ا يالا ا الا تت اا ا ا ا ا ا ااا ل

 وو

 يرج عيزشم ١مم انك هتصقني هيلع مدن اذل ءايعوتا
 ردها ةرمتئملا ون يجملاو ضقولا يح يعاملاهتا هتأذرشد دن
 تاللانا دس ا هلت الذ عرزلااماو ىدهازو يلدذ ا

 نّصعلاب هل ا هجر بحالاب سو ةمولعم يان هإ
 ال و تاس ا يوسع وا ئمن مدعتشلابنحا نا طتفق

 ل رعب سيئ هزال دحاولع سرفلاو ؛انبل اتمتع عجرب
 ضي حوا تبزحالا ىف ١ اي ذخاب م اعرتشملا ف ولنع

 فصولا ال صال لبسي نما زنا لش لاو بح لال
 4# ىلذ يشءواضّقن نم وثب قش لات اانهو

 نكي م ثيخ ضوالا نمل اصنفدال ىرتغلا هتطاو:
ىمنل ١ ىسعمف ىلا نه “تصح طرص ضرالل اىتن ١

 

 فحل عون شيول مد ىلع و عقلا عينرلرلا تمت ىلع

 دم: له ناكيرئثملا عنخإب ملولف تلت ىلدز
 د | هسح ممل نثلان موشن طن ما هلاصتناا
 نشل نم ئيتساهيلد ايا ميال )و عجاوتلا نموه
 ! عيفشلايلا هّعّمصلا تلو :ىفشلاب تحإللو

 هلث مط بالو ضيع داعب لخدأم كلم دقت
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 الأ نشل ١ نه:طّتقسإ فيتح تق لوي نمرالا ضمد
 ١ نخر ليز اص ءضيد تيانملا نال هتصمب
 1 انبلا وتشمل نضتق نإ ن مثلا نم ةسولا ةصحب

 نأ ديو اس ةزازلاك وألا يو فدلتالا دصت هندال
 | تكعلا يوباتيلاو ضرالا تمم ىلع نقلا معبر
 ١ نأ نضتيفنو نسيمملاب هموت سمكه هلرهلا تالنع
 | رسكاب ضفنلاو يقرتشملا يا هنمتفك ى بحالا
 8 ةقئازقلا لإ وسملو اجرت شرلا ياهل ٌضوتمتملا

 اانا امرت فخار د هل اصاب ةبيعّشسلا لاوزل
 ريق اواا غور وانو حاجا نا هلاسقدال

 : 00 اراب ودل دباروبب جارح اب

 اًمازيشت سار او: يو امس ةفاي كلهوا سام هنخا

 ' 1 رول ف نثلانمهتصخاطتس اثم
 : | هتورمل نأتلا ىف نمل! ]مد اهرشب هوس يا
 "| اهكيرإز ل وشثلا :مزغلاب تصف ضمقلا دجد
 ١ فيديا ةدخسلا باش هنابهو جرش



 عاطسا تقو هسأ ف عسي يتلطلا اننا [[ًيفام ٠

 ال و طدرشس نموحد رت يد اة انتي اوبال قتح

 وا يلىضن عبو ضيئاستلا تمدامرو عيش

 ةماجإلاتقوو يناثلا نع عيبلاتقو يابا
 يتج | قاهنا جيبلا تقورتفسر اينعو شلافلا نع

 < دنع يملطالذ م وءاشل كر اوال عش الاون فخم
 لاق نااميت ىو بونت غإه هإ لومي ةارن كات

 زبد هعيع كال ه)صن الا وا نببمإ كح تقع
 كاملا توك بلطلا ارابحلا ويش طا عورسمم |

 يعتاّعلا نم يلطولا نكورو نعموب) اهاربال 1
 ٠

 تا ءاب امككؤوبنلا! تبس تملئ عنتماذ عالما

 اهنغل دياب هغامو اهيانت عذرم ةاماتمراههشم
 هيعأب يذلا تال نيام دخحاةعفشل عيفشلا ٠

 عدوان ال باويملاذ انس اكياس وذ لاونسءو ١

تببكام عذرا يدشن لانو 'ء
 كله نواهني 

خملا ىلا اراد كش هتدو يدهازلا اييداح
 داص



 ىييسو تلق يشد سان عيسب انكلم نال
 تول دول ١دس اذ ويب امنت «ىفنعال هنبا
 عونكبؤ )نيب نشا طقسا د! يعل لاّرمحال
 تنن ايا نوفل طن رتبملا ط وسبل د تبجحد
 ١” بصر ىلد لو ضتعا دانا بوشوملا كلملا
 | تضوعلارحا ضيق رذ تلا ضوك يغار اد
 :| لطابىنو ةىنشلا ويمْسلا هس كالا تود

1 

1 

/ 

 رم

 بأ

١ 
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 الأ ١ نيزحاب ناهإ ناكرزحالا ضوعلا ضمنا غ

 وكي: ناد قنا جزخ) اسوتع لبملا جراج ع كثللمر افعال انضم تسال تتشاالوا
 ىيرلا عم جرلا تيب يا ركض اغلا الخ متم
 قكعإل ؤفع ثمر تهريب ماعم هيأت
 ١ نيكسرر امن سباب وكلما يومرج قال هم
 ١ افلح كاي ثا ىلا ليع صاخحلا فطع نم عرمدا#
 كلرتفمللا هس نحن حاكذ نبا مت املا حل رات كتقوح لول 4 اىضيباقا لكد ؟انيو:ثالام

 ١

4 



 ه3 بضود ثا الو يملااتضش هدائاا |
 تلعمجو | تويشرادوبططروزم ضووتال ةيهو ||

 كادمع ىنعزصو قتغو الخل بدا نعا

 ىعن إل لاع ذاللا يا اميتضعن ليوم نادقممأ |

 م اه لاملا ةضح ئامايحواو هييووبات عيبلا |

 طقس ناذ م اينعاممس مو جياجئاراع تش [
 فدو وصلا قرا طوس ننع بطنك تح

 طقنم مو اس اف! ىيسرارلا تنسو اويبلاشعت|
 يرتشللاانبي ناكه نيش قخا)ع مس ناز هةيننف

 ذه أمتع دروا سامكةعفثلا بهسشتم افينو ١

 ريضال ا! قلعتم يدي بيعوا طرت واسود

 دج ددرلا اعتب فنصلملاهىعزاملاد الخ طم ٠

 ويسلادر معيدعؤتبلا نط سومسااذاياتلسات

 ءانصم بيعتو ا تاك(م تيكذتشو ا ةناوزادج

 بيهدرلا ن الذم عسال ضيع هنال ةنعئشت الذ
 ,ةعفسلاو) ناذتل قاب داؤأنضمالب ىهيعلا تزود

 دس وين زعمه أذ الو : نقع لب بيعدذرلا نإل . ظ



 قنرلاب ىركتسملا نعوم ايما كىئثتلا تّشَدتو
 ظ اك وزب سيل هنيسكو تضم نيزلا اةطاحإ
 هويه عريسا كتريبش و «درس عيبمى

 م دحا شوا رشلا تزن ىتشللاب نزجالا نان
 ةاكو واهلا ضايع شرا تشو ذوجزحالا نم
 يرمشمملا ناىولزداّس ديان :هلاكوولاب هل كرتشس اما
 عل ١ اصرخ كبش رارلا وأ شم املاب كومار
 دوو عمر ىلإ روش كلذ راجرارلا اك ش .وهااو ىلو
 ياهل نلوأ ةلاكو ءاةلاصا اي مل هوفشال
 أ لت زمنخلا نا ضال متلززرل ١ نمتصو ا عيبلاب لكو
 |رامنوالا متع ةيسرلارانؤاب
 ا تدتدلاكنبا [عيبلاوهض .ىيجا سليم بلطي | تبدي ةثنارملا بلطتكوب اهيلطري اهلطري م
 ' ىذواداقع بتعب ب اهب( بلظ ك رياك هجرت
 ١ منالا نؤمن ال هش اوملا باط سعد ارش الا ال نب
 جلع: هيلا دج أهملت الطي ورماكت ولا عم
 | انتر سساكوتال قم الو ظوصنلاب

َ 

 20 د ددددنتا ديد دعةةد(سلا



 ضار رعمشلا مهما ازد مكعب نيكولا تلم ١ لضاوا همت عيبا ديحلاو الخ يصد با نم ا
 ى!جهدتتلان اكول «تتعتشلا «لملبتب لكولاا لم
 هلم ايزطتبو ملت ميلا كلي نمتوكسو | وضد زمجنحي هنكل هيي كال اد تعاتملا شعداالا
 هدر ريل ايام عيسشملايع يا شوجي ل عامت» |
 قبصد ننام طاصولو دوقلا فلك ةلاضكلا نو 1 لال منيب بو كليم هتمنمتس جم راسي ةوشرمنال |

 هنصبح تيب دز ىلع لا صول مص نمل اصعب رارلا
 نع ومش الو نحال شع نمل هل ٠يلإ) نملا نم |
 و !بلظلا تبع ذخاإلا ايه عينفشلتييمادلامعو |

 أتصل تامولو يئاغلا الخ ثرروتالو هلك
 ىكسملا وقيل برتشما توما, طيبال للبس
 دمشلاب اشقلا لبق هب عمشي ام عب ايلطسو
 يعش ام جحول !نكو الها أب رعسبب ماع اقلط
 ولورردةلل عسا نة ووا ةرّصْمو | اييعس ةب ا
 تسلا هامل لطتت اله دسنتلر ايدملا كوش عاب.



 هن ىر نملذ ايكتغسملا نم عيال )باطني
 ١ تلوالا دّمحلاب همئثلاب هتمام نئتا ةاشموا

 . ةعنمشنإ] ثيعارسا اهات اولام فدل ذعتضاذملاو

 | انتاسوااهرجاتس نادت افكو هنود

 أقذ ار هام ترمرترع كر نا نهمصوا ارشلا نوع

 21 جليد ضارعال ليدل لكل يلطف
 لق انتقد [هنا راع جلستعم ثلا تعب اهبا
 يل اهتم براّتم يدرعواىيعش ءارببوا
 تاتي قوم اهي ١تاةولد ةففشلا هوم كاوا
 اضن صزولاو ةىنعشم اذ ىلا أهدت ضررها
 هلع: ساي و ىلشم كلاذو ضاق انه نا
 نان را دشع نم زن هيجشملا ناب لعول دضكت او
 اييويشنللا ن١ لعواو تعمل هلركب ها
 ١ مدفل غتع قمن حلا هإ ناك عز ةكوش
 مس: نمئاالَسب هتعلدولو هقحاو صلشلا
 لكم لكان ءاغتشملا غليل لزم هتلر

 ناي
 ب 8 حت

 000 دل دديكبلا

 2 5“ هس

 هب امضح



 - ةعمبإل اهضيئاان رمافخ ماض لما شرج أب

 لك ف مت لوك ني ميدنتإلا نإل صاظلاا عال ١
 اب نادل ححلا قة كغ الع هنماققلا |“

 3 ان تام لشم اعارذال ادافع لعب

 اعز ضد نإد لوتملا وول اضنإلا يل معَ الذ
 يرشد تالازه تمول ةعفنم ال ادك ويسود |

 جاتا عع نقي هيمان ءاتبانامهضيفو

 وفم 0 مس

 ىوتذيب نا هإك تليحو كلبها يرخشتملا ييابلاد
 تي ابلا غاهردالا نضل ل تطال |

 للاطتا هيد قام هسا هناك هل سو جابلاب

 تام موالا جيبلا نا هسإب ميلادك: و ىمفش

 هع انثبا ناو نوجؤلاباب زعم هدان يتوسع ظ
 نمل ايبمنتلاو هت ءاطزف ضو: سيفك نب ٠

 مهن دليعوزهو هزيف بعيب الو بيل اوؤإ

 هامل دا 0 كيدرلا» |

 ' مجد جب والات كزغللا 3 دام | ا



 ١ ينخر ليحو دعس 5 ضرغل لطم نيب حقل

 ها مدا هركذ راصمإلا ”ةراعتلا فد لساو نجا
 انهو: ةزوبةثراحم مان نعي رشاول | انكو

 ةطاهر سة لبجم اهيإاويشا سلف جئت وم :
 ىضمتلا دلاهمجت ال ىداجلا ىضبفلا هلع

 قبسو تارضألاك عونعو تلقررد ةعفأملا هنت

 ظ 0 ا الا د لعلاج: هول نجلا
 | توجارادىزشإو لا اهتقدو ف رااباهنخاي
 فتضلاهلاةرماكهتمتباه نخحأ عيتشلار اقع

 كليا مدبب طم كهتفم 9

 ا ةلقتست هتاهاوجلا صاعز ن خئهتناهسمن

 ١ يما ئكايكوتقل ا ىلع شم وش لاو نوتل يناس
 دساف عيبا عمال هننااتمدقو ىن ا ارام

 ظ 1 ديلا انتمال نمل نجدولو
 ظ | دج يح تيحو موحد أنبلاب
 مهلا هل ىن تك اسوس نفد ةئذشلا

1 



 يع للم اما تانيا وكف ندور ا
 . قطاوو ”رمصدتعيو عركلال سوي ىلإ نفعنا
 ةيميرسأا ئةرتةعنيشلا | ف سس ىب ىلا اوني
 هايل ذم هد ساو هاج تسر عرايلفاكانااب

 نم و ىزنا بسد عيب اكلم هنال هعتشلاب تخايو 1

 كارتضا مصل نيدولوا١دسأو ياني دمقل انا ظ
 ةهرضبو ىليعا هس هيباواتبحو هنوكو :اتلاب 1

 مهوجةرجعلا ةياف طاقة الا يدها اوهو

 مليسملا طاقسإلا ع لي يةدىجحوم ةليخالو
 ياذا زعم ماشي لاق هينا
 ذزجإلا درتي دخلو هيالاواباقعةعامج 1

 بيم نضاي نا ميؤخللو عمرممتب ةعقشا
 ١داائوصو هلدكبو كالا كريبلو ياطعت ظ

 . جالا بغتيال يزرتشأ ا دتكإو عدايلا درت ]

 مههفصلا هزه هض ىإل كتبوا الكتان لس اه

 ماتم علمي كمال تال يرش ظ
 انجمد قرد لب ”رمّمصلا رعي ممن بعل ْ



 ' ١ هلع شوا انت ضون لغا يص» عدمنو ا ضتتلا ليت
 ١ معا نملاداالال ةققصلاد اذا انه ةرمهلانإل .

 |١ تناديك شاولو هتعفش لعوب ةضدملا لطول هنا

 ؛| انعمامجضتس اهننحا ةقفص نبرصم نكيب "هوا

 |١ نمل ازعالو قتملاباها دحاول و اضءدحاال اكوا
 : داالكدرملا يا اند فربتعملاو تبو موي عن
 : ىلفكلاملا ندد هبمّعلا توتحتولعتا تئاعاا

 ؛ | مصرععن بيضا ذخا هيفشللد ةعارج دحاو لكو
 د حتما ساو موسم سر اد فر ىرتشنا

 | لصعيتلا كتم بيض يؤشلاننحا عيابلا
 / هإ سلو ضاليلع هنن اجريت يي وو ناو ةيقلا١ هل

 | | اتصرؤا مك يق لوس [ةللتا (ررتمتما عيقشلا يا
 1 ابرثملا مس |ةول حمل مام نم |هزدال هجالا لع

 "| دا غابانا الذ هل ىتن هركذ ارك متخلا عضل ناك

 1 يمت اس اقوة ظمراو نب هسييغن يكب شلل

 ١ ٠ نفك نمش ميتشلا ثيححببربل يذلا »كيش
 ١ !صهاوازاو نات ا يرتشماول امك تبهر هبا

 ءناوخشس

 2222 هب776صصصصشمسل #



 ا

 راى وز نشلا تاهت ركب هال كاش لزلاف | روابي ومي ذلاعيزشا ايزي نكي قلاب ةيكلم ١ ئفئرت لم اوربا ضليزح(هنبابهو عزباذلا نعفنلا ٍْ رس وريض رورتم ةدصلا ضفتي عشار يال هرغوااضمب يشق | إم بهن حراز متسو امج مناعيفشلا
 ىزاصدر ناو ةءاجالاتلطجالاو ةصفشلباهذخا | يبل اناحا ناز امعنعش ىهو يقل قماجا تام عأب وون يور شلا ةسنيب فيد ويويالاقرم قحا عيمتلا هدينمانهربولو ىدهازلايداحل الا نو دالع»ب اويعمنال تايلا يع يزعل لح ياهلا دنع | داررشالا لام يرش ركنا ناو ماعلا طع ليغ[ هنباذ :ىناوملا بلط يشل ةركن الان نيدو | سو كاني ملا زي يزشإإ سيلك 4 ضياع
 زعنشلا راد تناكاا هببنسف هنمل نارومجلا عشيق نك يجي ا كيصولاو :ىنشللاهإ عينفشم بالام هلولعل

 عينشلا نم ماعلا درب الا ةقفصلا توزن هينعواد ّْ اهم قصال مند :ىتلا هإ ناكو يبل! ضنا ةقصالم |



 ١ ةتشلا ةماذا اهب ماعدا ةمام هال فلم انتا دلطبب
 ١ الرثوا غيبملا داذ اهداطعا اش ناريخويشلاءاخخااتبلا

 مو لوم ونا شاربال ةقحاقلا وك هيلظز ادبرخا

 . الطعكيف طيف تيسلا مو عيبلا مم دوب
 كا هنن نيكون كءارإو

 جثو النعي هكيس وكمال و

 ا الخ ةيدابهولاتو فلج اهلاطبإل لاشصل هيلا
دصملانبانال 2 كنرسو بيل

 : هتيش اح فن

 ضب ياهل النا قيلوت فق يلف هنلغ بر زدالابغ غب

 زارإ ديور قف يوعد زيأو
 اوني اهني عفش

 ىل تلصو ناذاهيعدا|ن اوءىرادرإللا هزه
 اناقالاو

 هانت اهيلع عينشلا يل وشد ااهنو قيعفش ىلع
 أحلاض ناكل اواملاظن وكمال ماع لوتم لع درتعا نا

 ماسلا جاو ةعنغلاو لقعلا سو هرلاددع ىلعدأ رشا

 7 | 9 هعنشال هانشالا لعلا هيو ئلتخا اذ |قطلاو

 | دليل

22 5 3 - 

 0 ةصعش بطاذا كيؤبلا

 | دىضغلا لكنا ن ةتبنن عر اتعحا يتعالا نح
 ظ فئصملا هاذ يوتنلاةىّماو !

 ١ 2نلالع عينشلا يكد |ياسملاتاهماو قا يدمو تلق

 8- د مح

 ا ةيتيبس 22 1 ييسر

1 --- 
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 اا ١

 هع يك



 بيازويزش)و ا مركيعرن صاوجزا حاملا امن ينماثلا ٠ برضا ناو هيمفش لتنال هإ ىلوال عيفش بص هيانعدترملا
 يانا نأ هقاول يزعم هداز بيوم ندينيمرشلا نم 1 . ١ ةصميإةنايالالاو ءيده طقس رقم ضنفلاتفد ١ رايغالان هنخاو جيفشلا نيل ف عرتشملا لك راجل ترف ا
 ركلا كبور كتل و فيلو © اطغس ]يدل اطاقس نصا عي ] درحا قرتتااة داصريتولو م اشعبب نيداد قرن هل سيو روي هولبلا يعتد با ه,هضيطصل ا يزذيافوذخايد ٠ اهلا بات 0 ةيلابهولاقد |

 زاسقالا ه/دملاك ماشنوالا مسا نعل م ىضوا مىفشلا ] قف غاب تؤهل دارا ذا نيكي شما دحلالا هتمبسأنم ظ ة:حسولا ب : يك
 رانعتلاوهانركرو ةرستلا يضل ميلط د جوي نول ] سيما جو اكلم عانت الإ ىزنمجنو ا :اكرشل بلم !نزببسو يوب نام ئوياشن بيض عجاحتسم
 ةمشتمل اب معقنملا ثزم تشارطر شنو عر دو لمجك ظ اسنضنالا نين زيبملاو زارفالا بلجن يذلا |



 ابديف ني اكو ماوو طياحونع مشرولانإو
 فقعم ىلع اهلطم.!ةنو ةدنجاع ءايكرشلا نم اك

 ( ةل داملا قعمبرعو همح نيعنماوهو ثارثالا

  انيسملا ف بلاغل اوه نانذإلاو هيقمي زوون ارو

 براقتلاايددعلاوهو هكدئ أنو
 ظ داذالا قدمنا

 | 'ةبلاغتا دابملاو ئاهننعلاكتباانضنا هم باغ
 دهمرمن ذا ضولاوهو كذملاربش ىا هرمع

' توافعلا ةمعل ىلثلا ىاغا ىلا
 1 يالا يأشلا)

رطاحثيب نوزوموا ليكم ةنبانلا قهتوافتل
 | 

 . مينة لايلاوزرضاحلا نخاذ فصو فلاب وا بياغو
لالاو نيزحالا ظحماس نا مسملا تدنن

 ظ نين م/يصكا

تاقهرلاءما دازو نامهد
 ١ هذ 5-3 7 

 ١ تاوامل عاملا ك المال تاقهدلإ هز زدااع

 هلافانكتصاخ ناقهرلا لعتكاايل نالوا هسش لفبع
| 

 | ىلع ياهي طعريحا ناواستلم ىذا ذعاشملا ضمن

 وس طقف هنم جلاد يم ف يذل ار يغمض
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 نأ 1 فهبعاس ةبيهن هتصخ كررشاا نانو

 م

 | ومرع



رب هه كم دحا بلط دنع ضفلاريغ قيمز
 مم نماهنم ا

 فحوادت دنعوبوللاهنءيرمي دق دل دابا يغزافالا

 / 1 ا

بسمو هنيد وول نيويمما كلم يبو ةمئشلا  اركوبلا
 

 مهتسرجا نحاذلب ىسيل لأملا تيب نم قر مسا ٠

تيحاو يشل ضعل قاع بحاوجو
 تصل او طلخ

 دخان اج ةقتصحا نمد تس اهبال ه2 لشملا جإ

 2 م هداز يا هركذ أت ليعز جول ناو اهيلع علا
لخ ىايضدإلا ١ اقلطم سدرلاددع ل بع

 أمها اف ا

ا قد تازولاو لايكلا ةرجا تال مس اًملاب ند
 ايضال

 طن لاو لحماو يئارلا جاك وتملاباسأنكو امامها

 ةمستلا نكول ناقل ئيدان عمبلا هشام ١
 اياددهلاا خف هركذ نكل ثدلنلا ىلعد اهل ناكثاع ١

 --  م أفلاو هيلع هتقلع امف هحامتو لبض ظفمب
 اهلدحاو نيعتيالو ابر اعانيماوا دعزبوك >

 م/هلعت ضوح ( | فلا كرتشي الو ةدإب لاب كش دلدل
 اونو او فص صرف ناماذاإلا اكرشلا انصر صو

 امم دزل ممل هنع ليكوال بياغوا هنعب ب ياثإلا



 1 هيلووا خلب اذا ىصلاو١بيائلاواىعأقلا ٌمْرارحانالا تشنيح

 ا مواهريغو ىلا ة يم تلطبد اخ رولو ”ترووانه

ارثو ااقلطم دكلموا سزبب شرا نوعي ل
 ١ يدب ه

 ا قلطمكلمو ثراواس نير ىلقنلا نق زعالذ ةهيرس

 0 ةئغننلا بيتل فرحيرا خلال او أنبل يلقن نمو تلق
 ١١ انوغدي راتعبو اةضيش لاق نعجولف تادّبب ناو ةوسغلاب
 | ديز نع اريج هنا هد ١ ناذ اقلطم هكلمواةزش
 )ا هةستروددعو .تودلعاوضربل كنرح صشملا]

 أ نميري ولو زا نوصل فاك فاما متيالاةد
 الا ذاةانقاام) هنا نعزي ئحجامعنراقملان أ
 ' ةمش نوكتذ هراعاواةءاحاب صوم هنا لقح هنال
 تن ولا ىلع اتنهزبب ولو ه لتنافونعمجراقعلاو ظؤح

 | عنده لاق تلوراتعلا قاو#د مترولاد دعو
 بياشوا ١وبقنم مرفوعه ي . ىلوال ابل وتنملا نكو

 ْ روصلاو بي اقلام ا مؤ نأ بضنو ميئب مق
 ْ أفالخاضضلا كرته ْثإ ابر لصا ىلع ةنيببلا نم بنالاو
 ديالذامحّصال كحاو :ثرراو عصري نآف صاقأع)

 نس
 يىبككجح



 اوناكوا هإ يمومواازيؤصاوه دحاولو هينئاروضح نم
 متادحا باغو ثرالاو يي ارش ا نيا تساؤل با
 الاب بيافلانعامصخجضا ىلا ليميال»ارشلا ينال

 "ضع ارأقعلا ثرالا ةروصو:كاكوا ثرألا ٠
 منال هنم يتلن اكوا بي أذلاوالفطلا ثرراولارغم ظ

 اضم طاح متخلب بيانفلاءا لضطلا ليغاضتملا عقلا

 مص لكنا نا مدح بلطن ككويشلا املا مشو ٠
 ىسخالا | يفتي رمل ناوشكإ !ي ذ نلططدوزتوستقلا نوب ظ

 جوىشلاهيلعلكيلطب ةنناا نيو هتصحتلثا
 لكت برن ناد لوعل!اهيلعف لالا يع ثول نكأ ١

 ني ضفلاب هعونوماعدوعب دل هانمرنال عشنا
 هم-تلاامدحل بلط هم نداهي امل توداح بتل ظ

 هيك لم ناكام ةمتتلادعد هنو اهب نالكك نكمانا
 انيلالابشج دع نضمورعمتفؤالالاو شابلن ا

 درتعتف ازييتمال ةضواعمار جوجو عجب قام
 سد علحو قيفرلا الو فعاتلازبجح ود ىضازتلا ٠

 اناناوا طفل وكذول متدالاقو يدالانو تداؤتلا ٠



 . نئنزل نضاوإلل لو يملا تيب و غمعلاو ىلإلا م كفن
 ١ الا رض ه رضا لك بنك و يرلا مريبد ؟اجتاوايتواتت
 ١ عيب ىئتربخول زخالا فاد عيما اهم دحا داراولو صام محانجرب

 ذئرولانبد تكلا مسن ال اوبل نت د تلااملاذ الخ+بيض'

 ا مع اضرب ولو ار والاب مشن الو ةايابلا لكوفتسن نكاو
 أ موتنا نااينمانتولو هرشك تادلجتاذأب اسكت اكول نأو
 1 تبك؟ءازتملاب ناكل ميملاب ايصج لكن نحان و بتكلا
 - نكن نيد ترناحواراد ةناخراتاتلا قدال الاد ذإح
 | فرك الاودحا لاقف هندلجاشت اهتمت نكمل
 | ةالبإلب ىقماقلارما كاذ بيداحالا لاق حشا الو
 | تاووفتتاذ تاب نا ءانتشالا بيريال نل لاثي #

 | دعسورا دونك شمرو د بابلا قلذاؤاتايس

 | ىلواتلطم ةدرئتساه دحو لكيت توامدرادوا
 تناك اسم[ صموا تبّيلحم ىئدادمر التم

 ١ كاحلإو مم ف لكلا نال ةوال هادا صم قابل
 | ه1 قمكام) تقم نييرصم ياو يتاقلا هنماعارلا
 ١ ىعاتملا همفريل سالوزو لع هرمستن ام مس ال ا نوصنو

 مرعو



 »**: يسع 62

 ديو أنبلا «ىتينو عر زي و ةرستملاءاببس يلع هل دو 0

 لدالابابنضالا بت. و هن رشسو هنقيرطب ينفك
 ةيقدو ميماسا تكنو اج ماهو ثااغئاو كالا ظ
 ت”"والاو كسا هإفالداهمساوتح م بولقنا يبطل |

 ريخلا د! يرن نا يلا ئفاشلا مرسلا إن اناث رطزمو

 حش اضربالا د اقعلا ةمعلا لختإل هلبرإانالعاو ٠
تانع مشل يمص ل ىتنمو ا ابو ضرا ناكولق ظ

 جيا

 كن ناو أنبلادلب اقيم د صولا نع درد ثلاشلا سعي ٍْ

 ٌءلدرنملا مراد لظفملادر ٌددوشلا نكعالاو لشن ا

 لبس ف دملاو يشفراتضإلا نيه كساب |
07 

 ب طرتشي مل هنا لاملاو حالا كلم فقدرطوا ١
 ةمسشلا تذعتشالاو نكما ن | همه نفرض تلا |

 هاني منجل اف اعلتخإولذ تمد ئعتسااوائارحا |
 يتلزلا طب اكل هذ لكز رفا نكما نا تاكاكأك شم عدس

 م دق اهني وخقنرطلا نيعرارّوم قاوملتخا

 مر ىثل ارصددقن ضرالا تاما ابإ! با شيع

 صمدحإو لك جرم ّيحهعاضترا ياوإ ىو لذ .



 ! | لطمدّمنإ] دودافتال بالا قد نا هبييض فا خانج
 1| فلرتشملا يوب) ليغ ةانسللاو ثارتشم يومللا نم بابلا
 | قيلولا نوكي تااولعذرولو هيلالحاعشلا؛انمربالا وجال
 | ناك ّلتضو نعناع توانتا لعرارلا همس ىف
 "| يلع ريشلاتال كيذو دواسر ارلا ماس

 : | ١ ةزئاجّودرلا لاوسالارتعي ىنمازملاب توانتنلا
 ! | بنعلاال كنوب نسا هنال راركألاب نيل مضزأخ
 : | نطذوزنال نازيملاوااداشلاب لب مج هل ليع ةدجسلاب
 || كرتشم مع انسو ناكر طسولع هز ىف ايا هل للحس
 ! || ىنحال لطسملاو كرتشم د ربي واعو زعالولعلاد
 | ”همتتلاب ىضو ةرمجإع كرز نمدحلو لك ف
 | | :افيتسا وسماه اهلا ضحنركنا جذي دو ديت دنع
 ]١ لبسي هى ءاغيتسالاب نامساقلا درشو هبيبعل
 |١ بهو ا برزبولو كلام نيب ومالا جا مشالاو
 / | اكيشس هبيصن نهناثدحا ىيداولد درق هنالال
 ( | هافتسالابرا ناكد واطلع هبحاص ب يحقد
 / ناهوعب الا قدصيم كد حربلا ةركذ هب سيد ملقا

 لاإ ىا



 نضقاننإلو ترفل ةعإلا لأةولذ ه١ ىكتو صخر ائاعا: |

 لاق نو هطلغربظرتيمالا لهن لع دّيعاهنال |
 كلذ كيش كئاو هنصعب يرش ننعناذ هشنتم |
 «اميسالاب مرارا لم لا ناو ركتس نال قلع |
 ابانلو ىلا هإسندلو ا ن[ ىلا نكن ن نمّيباضا» |

دع قئالتخال ام سما تيتو اقل اعدك رش ظ
 ى

ي اطالك باصاو اراد |ستقاؤلو ويلا ا
 جند ه

 : اف هجينصف نعت ازحإلا نب لي كيببانمشا
 فاهاماقاناو عمم هنإلةديسلا هيلعفزمالا |
 لبق ناكناو عراه نان كدا ةديبل ةرمفل |
 تلتخاولا نو تدهش و اخلادم قتل لعدابرشالا |

 هبيصن نف نيومطعن ىقتس | ناودودهليف
 افك نيد يصمل اهات انت اييستلا نشا

 قام قانا سلع نورا ب

 داثالا نها موس ل هبط نت وياي
 ركب بيهن ف كلاذ دصبع هجري هند تتولد ١

لو صيمنل اررنمل هند دمشلا صفتواةأشنإ
 ت



 بربعد نم ضود يدع ناوصو حا لا محا انهام ا
 اتسم ناكر او تن دش عياشم ناكاناذ حاد لك
 ريل انلف صاركب انلا كإ ني ةربحلافالاو صاب أت ناذ
 تييسفد ةعوشمللا دكزملا نينيدرمزتوكلباودزه
 اس زل |انبازوا تتريا يا عوضئاذاالا تسلا
 ١ هن فامركرتلا نم يا أمني ينال! ةترولامد
 , | ميقا تاخجردإل ىضسحأو نينعرتطولو نامل لاول
 ارت نال ايانبا تدل اروي تاه ناو ريشتلا 5
 ىءاّرركإب تمم دول و بيجوي مو لدعلاب بيقم ىتماقلا
 ملو دداولااهذاءعطرس نال تالا ًاضدالطس
 داوعو مىناو وأ ناك دينقنزخكن كلة ولف تلد هام اولا يصيقملا ف الح قنص بيجوم دجول
 | .اذشمكييزرد زا ىشمانخا نبعلا نيرا ذ ام يا كلذ
 ضف انتل نيئهلاو لما نعل اوخد ويتم ال كد ا ناو
 ظ ةشافهماعو هاوعد ويشن بصعلا دااذاإلا
 يب بكتد ينم د دكزملل نىسامتملا نجا دا
 ىسملاو ئتئملاب نيدإا لل ضأن هذ ال هلوعد

 مروه

 ها مح هس جا 3 --

 جب دب



 سئ انتدلل عيمشساوا ناك ببس ياب تيد ىداولو ٌءءوصلاب أ
 ةينانملا ني دةكرشلاب تازتعا ةئشنلا لعجلشاالالا

 الفقواءانبرزهإ ست جرحا ىذا اضراوااراداومشكا |

 قرت تعئوهسنيب لبق له سزعو هاندا عز ١

 بسصد ىيِل دماهت اضنعا ام دحا بيضت# ٠

 تسال يي مب وطق طع هرب جي نادإ نسيفل شالا ١
 امه دحا بر ايتها اهنانضعاب م كا ىوبسإ |

 تا شيراقم حالا ذرب نيكي شاملا |
 تائراقملا مست هياشب هئير كيش بلاد اصب ا

 «دهالاو تقنواهبؤ نحال بيضي هجببلاعقو
 ضمن دمسملا باز عزز نس ولا كصواتلا |
 كلارتشاالالعاونمارتم ستسمح او دخول ومشماولذ |
 ةمش نال هرنع ءارازع ني كرشلاة دارو دنس ا

 طرت طعيوشمك عدس (خنااروستملاب ضوتملا يان ظ

 تبني همعوا ممل نم ويب دارة صواةبه
 هنمد أمل هيف بصل ا زاوج بدو هد كلملا |



 فيضن هاذ هسانلارشلاي ضوسلاك ةمقلاب هتمدضدو
 هانيإ[ف لتيلاب مزج هتبشي ١٠ لمقو هناي ماككللا
 عكس نادل هنو و ةينشلاو ةيذازبلا ف كوالإبد
 ابها نموا انما ذو اصيب انه عكسي ةرحاو راد
 1 دع ببعض والرد لك كسي ننرادوااسشاذو
 ضالاو لهازه مرج ند دبخوأ !ااهوداذواهودانه
 نيماملانا يال اواتادقاانا_ةعسا ةشسسلا عوجولا تك فاهتلا ب ن/ عسر ادوارد هاغ يدالحالا
 اهرح توعلطت الواو ىحا بلطت ا بج ىويب ند اهي
 تلطب ممل امن دئضلا جدحأ |بلطول وام ىعالو
 ذاح هم دنع حمم بيع همنا ال ىلع اقفئاولد
 امه سادي دا ان انم و موكا | تالفعان اتعسا
 | دادو يعزي زوتجو ىرارانقال كزتشم ةدحاولا دابا
 قتلها نين كت نكو عنا ونتكساي الع
 ففاديعدلع ناب اهيواو هيلع هتضلعامتت هماعو
 | كيذا نينو اياكم تيبس .لنع
 ال ةأشس خيب فول رجس قطو وا نلف وا لعب بوكر
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 هتببؤر ىبمم دمداهيلكعيبي هيض اظع يتشبد ١
 هبمابم_نلانمارهتسا مولعم دلشع تيلي عطش
 بتم اك تامزكلا وولد زيام عاشملا ضع ذا
 لظفمل ناو تكلا بية ىلع يسئل اذ كالمالا ظفحلا |

 انو نايبص ]ينال و ىبورلا درع عنف سضخالا
 تحول لنه ىلع سته نص ناطلسلا مزعملذ
 سورا دريد مرولاذ تما ؛اّملا ىلع عتنفت اذ قرغلا
 اعدحادا» ته ذا كرتشملا نمنفلالا ظنا هال
 مج ختي ايو يتعور بجد تملا لضحا نا عزاهلا
 مصقنو الا يما لارجابول هيلع فشا إى عجول
 ررتم ناو مكلم قد رمتنلا هل ؛انبملا تفوءاشبلا

 تملا نو هابضل لكلا ةياورلرخاظ يف قماح.
 تدلل لاق هنلالعاع : مسا ةيحاسلا ق د ىهدبو
 ةداورلا هاا لع وجد نا نسف 'اتنمالا تلت دع
 داموا تاق نس ف نحو تحل كربلا
 اًههجشو هبابصولا



 0-0 ٠«هرابانراناضالا ةينولو

 9 كويت ل هقلسزرابب مسلمو

 معمل ل .”دحاو لمحت لها هإ طمحلا

 ْ !«هطيجطج ناشي شلانو

 نا وترا ىلع لفرع

 ا. كرأشمعنم دنع مق عون دع
 اه يعيد ريجوس ضاةمرلا نح<

 هن ذاب ضارر |سزملا غض قزدو»

 ظ رجب لبا ىلا نم اعد هني ىاج

 د. مال ةتم اهل ثالاباتتعتم ن لحز#

 اهررملا "تموال الاه نا تضع نطو ه

 أ تبساتم ظلعراإللا 14

 ىبعنةعاعتو عرزلا نمدلعاذمةئل وعرهاظ

 00 صرا جرا ناكر او جر ازللا ضعبب عرزلا

 امتعو نال ازيمتك اهيا كاملا تتخومن الو ىو
 طور ذم دراما ايلاس يتوو ةجاهلا يي هوو

 نا
.- 



 تيسقاعلا ةبّيلهاو جرزلإ ضالة يسال ةيناغ |
 اهنم نكتدالاهب د همن ضر اعتسةرعاةئللركذو
 انددلب ئلّضوابلاغاع,دحا اهلا ىيمالابو أه

 كوبضلا ميلعو دحاو درت جوي ةره نايال يعل ظ
 ماتور بروك زو نصللا مكاو لاربو يدم ظ

 ضر مالعاب هول عنتال هس جر كذو ضوعلا مت
 اتببولوردنإلا ماهلاطةركدورءاهحالا تهطرشوا
 اناساناح لعاعلا اضح نع ضْسَو سدنلا برظح

 ب امايعلاو سديلا ومولد ىضزالا ني ةسبيلذتلا طنب
 لطبتضم تجد تحال لع جنان تك شل طرشب ١

 ينمو نم مزكاموةأعس نار ايهدصالاطرشالا
 فل ءوملا جازدلل هير دا //نب سريا بر حتر دا ابيغم ]
 ضيردلل شعل وفر طشبوا عيدو تلك ةيعسيانللا | جازح وفر طم ف الع هعحر دعت قابل تيبيصتشاو» ٠
 تكرشلا دطَم يلا يدوي الذعانسم هتال اه بمال ا
 جاما للمتت يارزجالا بها واصم دحال تقيل طرا
 نينتلاو ىلإ تغ صنت ايوا درعمتمل اوهام كرت



- 

 لرش ناو دوصقل انف ةكرشلا علمتمل ايف دحإل بحخلاو
 يمضمعاكملبلابسلنضل تكّيلاو نما تيصنت

 تزل ئتنلا دهس حيو تدم نبتلا وعيب موا فعلا
 أعبد فتصل لاقاك بلل اعتداصغبس ليد سنيلا

 تجاشللا ىتلملا بحاص كمعا نك راو تنصل

 /نيللابرل ليتشو اصنسب تتلاو لاقن ةعرم يح

 جيرلاب عدازللا ةينملا نع ةن:ابهولا جرش يو تلت
 نهصنلا يدعم ثلثا ابو اكيش نءتلا نم توتعسا إل

 له'اعرشبلاو بيزلرءزرلاو قضرالا تاكول تحض انو
 ابلاو هل لملاو اضل كامل اهدإ ضيالاوا نحال
 هبحواةهدرا يف تلودو ةزياجالثلا عزبم, حالا

 | ١ ةلعالو ه[سنبلاهرشملاوا ننزل نقملا و ضرما ن اكو
 مملح املا ىنيلاوارفيلاو رحال
 دحا|ضارحا هناك ا هن ال هوا دهس ىلقعلا

 عر نع ناكأذاو معدرا ف حالا نِهَدت لثلاو

 ثالثه ئدو ءنالث يؤ زحإلا نمناتشاو نانا
 قلع جازملا) تداذاو تدشن هتصيعُ أي

 )0 طورتلا



 ع :ييببصلا ني يش جز نا لماعلا كيش ولولا ٠
 ليش رالف نبا برالا ىضملا نه ىلإ نسج

 برل مراذلاف تدش مو دردريجي ةدججد هياقلا ٠
 هضراوا هان سه رجازحالا نوكيودكلم ؛انيهنال ىذبلا

 ٍ جمل ناو دهم دنع ةلداماتلإدو دعشليخدازبالد ٠
 رجا هيلع اهاىلا لبق نمرءنيلا ناك ناوالس ولات .

 هنإعذ ضرإلا بر ءابيف نحن اهناء ضبلاو ضرالا لع
 تم ضرالا برونشماولو يوام ماعلا لشمرعأ

 ا
 ظ

 هل ىشدلذ ضرالاّنم لماعلا بركن دادي عملا .
 ى مذانلل دف تما ذااّسّملاٍ ف ياابكم ماركت
 هروزل ءاثسرحا هع وب نإب يطيع دان ايد يدا
 تبيني ملاذا اهب وح تيري ةعرانملاو ىلو
 لمعاذا مناد د عزازلا يضّرعس نا بنل علؤلا
 قال ضالا غنت مل هصتعست مو تزن اذااما 50

 لي مرا تضمن اذ ناحت احاول ىح عانملاقع
 نضرالا نم *بيضد لم حا لهاىلا اعف غنا كلاردا |

 تاسولام ن دل عمابحلا كاك رزلا ىامكانداىلا ١



 لماوبالج كلا توكي ثيح هر نب ديانة دعس
 ظ لبرج فد امكانات ا دقعلا قيل ة
 سائيلاو عرتبو هسفس اعزب نا لعامل - 7

 انهلهذاعف كي ناعم مراخملاو ناغصتاصين
 ] نينصا امم عرانمل 0 ةرنسأو تع نازل

 المال هيكزيكرذيل نجا ىضرالا بر ىلع لماع ىسداو
 | قعلاد|نلاهبعاضل ضرالا فضن جا هيلع بجي
 ظ ضال ضهخلتو اهرحإ نمناذلت دذنلاناكولانكو

 د دبى ةىلعوا تيفش اعنيب جدرلاو
 ةعيازملاي ةداعالا هطامشس!الاصيادس وبز

 اله نعم ىوداملطم عينا ةقنن ذا ملعاو همدازع

 | كو مانو صصخلاب سسداصرلع ةعرازملا

 ظمح:نومو ذب ةعضنك عرزلا اننا ليت ل عك
 + ب انش اداذ طورت دلي ول ولما عل ليعرهذ يزكو

 | 3و اندوداضكهتند وما عرلع بقتل احتبب اهعشسم :

 هد شل رص ]صا هيلعإ مو فتصلا عزرا نأ
 | 0 لاكش دسم لماع ىلع هاطشنأو اف لذ

 ٍِظ



 ؟رثيزي كلالابرتامولا+ تالخم ضرالا بدلع
 امل هنراووا لماهلا لغاعيبع هيي لمملا ناقل ٠
 هيلا اتساع لماما لع تحتي تّمعلاو بمعلا عرش ١
 'وخيو تاطمد ستنيللاليتع تاميولعنمانكعوزلا ءاميشسايلا ا

 دعو ىبتج جوك بن تعش واق ةياركل_
 لح | ىلع تيدو ناب دو دانصخكل معلا طارتشنا ١
 فىرىتنملا هيلع يإلامصو لماعتلا ٍفاشللا بلع ظ
 دنا ةدسافولو اة لطم ةعر انما هللا قسم ١

 «بلع 3 ايصالؤ هل وسد هيلع عزم م عرازملا دب ك
 ةل اضكلا اهب متن الو معنصالب عيب ف دلخلا تكلصول
 ةعرازملا تالا لورا هو ىلع نكت نا ةلاضكلاو . دعيرازملا تحصن لدرس اننا هيتصتعلنمكول مشا
 :صخحتاذةاقاسلا ا ةلماخملا يدل ئوزخمو هيدانع

 ف غبن معا ذاو تام لماىلا بق تاقهنلا |
 نمغنرل بسلا اذهب عرزلا ناله يمر ضرالا قس |
 دحر ب سما نمار ةيسمانلا معرازلل ةقؤرازلا |

 ماعم دنأما عيب يهد صاهامتم هيلعزملا



 اًئيسع ققتبلا كرت راك هيحارسلا يقرعيمملاب

 ظ ياتبان هته يلا كرام تو ننسي اح

 هعورزمزمزالا تجوع تمد عدنلا يكن طارغ ضرالا

 عوربتم امزيبام ليتتف نمط ةهعدر نموتعو

 نمل نعدنإل اداتعم اح اتا ىستاارطكأل احا

 الا يصوم داصخلل هدا يلهو

 ٠ وم نفح باع ىلا
 مسلط مرعا ال الد لهر صرا عرز:مزازب ١لال اء نمص هداغ

 ديرملا كلبي يرج ولان اكن اق ضيالا ةصحخ

 انيب ثرحكإ د بحو موتكيو تلثلانوا فصناب

 لع دلوولنيربجا همني نااهرحا ىلا نيلمر

 | تاتضالجا جن فخ عنشسما شدي ننعماو ماعلا هن

 د جوبي بوح

 تدع حيا بي يي

 تست

 ل

"1 

 | عننا زال براهيعر ن م عرازملا يعد نبا طورتس
 . صصرالا هغدا هر ضمن الاو ةعراز ”ماعالا هبحو

 جاسم ئعرزنلا ناتاخةعرازمرج الام ٌمرجاتسسملا
 /ا |

1 

 : ًاهبحاسربلا تلم ل انصدارجا هس نيو ةل مامي
 درعا هيمي
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 منهو تسلق فصلا غم نم لكلا ن اما هنم لعل
 ىلاتسب ةصالؤلا ار وم ههتلا هيام باء زحاذق |

 مو رككا تذلتو ؛!!!لخر ىهاشنعو ناتسبلامما ١
 هتولو اد اطيهللال هدركا تعمد لاق ناطيحلاو |
 اقفحر ادم هتي اهل بتعلا ال ةصخحلا نمنم ةرصح |

 اتءرع ف بنعلا نمضي ست و لاق تلقامرلع
 يتجول زفات !اورحالا دذاال تنمداايالا

 ا لادم لاعب تايزكت شخ تجرأ |
 بمر ىلإ ناو كلذ هلذ هنصتعس نايلا لا اانا .
 ل . ةسابهولا قدوقتلمضيإلا

 ددسهاعن اكن ا مرا ؛ةيصو عايل انضرا نلخاي د
 يل هضاب: ءاوضلا هل ؛ عدازمهحضرالا مني لاق ولو ظ
 0 فس فنحال ةاّماسلا انك"

 ظ يسرب ةماعلا هيب د

 -- هررر فاعلا برشا نو يأت

 اًىكحعيرازمل اهو مشن مهلمم نتجت ليدي



 | ديلا اب و ذا انه نكم طورت اذكوازالخو
 | ةتتمااذ)انه طرت شم ولف أ بشا عدرا قالا عفشكم
 | ١س اهكرعزاررملا ةذلخك ررتمإل ذا هيلع بكي م, هحا
 "سيجا الب عد ىزجاالب كرت قرإإ| تضل! اذاف

وجر لسنطلا قتعسا١ذاو جاب معرازلل فو
 ء| ةماغلا 

 ان اينويارلاىةلذلا ةمجن ةعيرازتملا فو هإذسر ماب

1 
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| 
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 أ

 7” هد اع شوب معلا ناهس أنو رؤي سا قزم

 فو هسا دا جي لوا لع هب ككينيحو

 ئتحو هنو ديعرلانااهذ نب كارا لع بطلا

 را ءدولو تايدشرغ دنسلا تالت قمري مناف
نيؤملاؤلسّتولو تدسش اهتم مثلا 2 عال ةزد

 اه

 جولف دوصغلا تاونعد نمبتلا ثول عؤلشإلاوا

 ال اد همعلاىهمل طش لعد يعسلا تقولا يف
 كابا رع تقرنل عاملا جا لما علا تدم
 ١ يلع مطل ةلس مل ضرا فاس ءوشدولو نقلا
 . ةاقالا نه سقي امزس ناكج طا ا رايصدانا
 حم كلذ ارك 5 ناو ةمولعماماوغااركري منا

 وكن١

2 

/ 
1 

1 
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 مل و ةاقتاسفئضر| ف ةدبطز ل زصمضَدولاككو ظ
 ةرملا مس ناو نوح مان بطلا فالخع ةرملا مسا |

 اهذانج يما ةمطر عذر ولو نولي نبحا والعدو ١
 اهنيبنوكيداطرزب عزم قيحاهل ع عففين ىلع |
 اهبحاصل ةسبطرلاو غرم تايبالب ناحيه |
 ةبسس انا نوعا هيف تكل شما الي ؤاد |

 «هيد اوضيب الامف ةكرشلا ايو نمل تدسند
 ؟ىقبلاعيجاهيسدإرلا باظرلاوشاو ركل يعمنو ظ

 مكلإب يفاشلااهصخواذخلاو تاع ابا لئساو
 فعل ةلرمدصريع وُ دوكنلاركلايا هضول لتفلاط |

 ارز اك عيتنال تنينانبو يدم ناو لعلاب يزن
 نا ةمولعم رم أتعم ارا عمد جاما سل |

 دك ا طارتشال منال نب ىجتلاع ضرالا نكت
 نو : كش لال يط ذويجوموماد ظ
 هضرالاصتب نضيرالا برل سرؤلاو ةرملاو دمتم
 هلع لثمرجاو نسعلا ميل هس رق اللد

 ضرالا تضم سارولا فضن عيسي ناتاوحلا ل بحو



  :الشس ينس ثلث لهاولا ضرالا بر رجاتبو

 | اسهشم تبنفرحا مركأ | يّملاو لج ةاونب ميلا
 || ىلا نكو ةاونلا ةمتمال نا مرككا بحاصل يف مرت

 دى رض ©

 | ةجيملانإل تتنك هريعضرا قةشخوحت فو

 | اك ةاتاملا للمّتتو اير باهذ بجالا تبنيال
 1 نر لاواهب دم يذعمواعمدحا تدومب ةعرازمل

 | تامغازةرلا ىممو توملا قروصل ديفانه
 ١ كرمب قحاواش نا هيلعّرتر ولا غوت لهاعلا

١ 

 لمد ارا ناو ضرالابر يا هقادلا هركاناو لا
 | "اولا مشي عفانلا تام ناد لهل ليعابر بحير ملتلا
اودرضلا امهضد وفانإا ةّثرو هركناو ناكأمك

 ] اتامن

/ 

/ 

 ءأ] تعد ناو: س اركلماهل دثرول كي تيئدايحلاذ
 (| لعاعلير خلان ةاةالاهااهت نم تضقنا لب امسحا

 | عير زل اكد نولاب :جتشو ناماملع لسع أشس نا

 ءامهلا نعلزجاع لماىلا تزكه نمو تاناحإلا كا

 در ةنه هووسو مرهه لع فاخياقراس نوكو

 ررمللا

 أ

 ١
 ١



 ظفحو عملتو قهبككاردإلا لتتامءوتسفرزملا |

 ىلو اميلعف لقفحو تانك عج امولماعلإ امن
 نا لصالو يتلماقافتا تدض لماما ليعطرت ٠
 اددول ماعلا لعد قسكت ااردالا ليت لعنه نظام |

 همركع طر لقميلف تسلا دج امئاميلع داصك
 دان ناضصنل!لعامءدخا دان غضا تلماعم |

 دان ناو ميد عاشيم تره هتءالزج ل هركا سد
 مكي ىش ثلا وفد طاّقساهنإل ثاح ام اهلا ا

 لهلا قي كل شاهنال | حاالف جي مةاقاس ٠
 : 5 انيلولا «بلاق ةطابهولا نفود هفلا

 رك ريل لولا نذا ناو« يعقب نق ا ىلامو 1

 : ءاسياباعم ف
 ضك عينا قالا ياو «اهلج عد تود ةايفن ناو ا

 2 هلم سال |
 تانبلاب ءامتنالاب لاحل قافالتا اهب ىكةعرازملا ٠

 رسكأاب عذلاكعنيام مساعي نلا لالا نق مخللاه
 نلاناش نم ناويحمرحمادوالا هطقظفلااماو ٠١
1 : 



 ينازل لغد الالب الجدر ثيم رح
 ”| ايراطضاو ناكر اّتخا يعش اكن كقنولامراكو

 / 00 الم ه]لساوا هالغافا / ظ هطسو لك موتمللا هوو ددصلا نمرضعلا عقلا ١ ظ .ةبلاذ ن1 قيرتنرامّيخالا ةاكذ وان بلا نم عقد ١! هوم يا خف مدراهداو نهحت ع/2ةلوزملا ةاكذو

 د لمكا ىهفكلل ذا اهم تذل ياوطَمَن عب شملا لهو ' | ماا رم ناحدولاو بازثلاد ؛اهلملا يروه كرما

 ' ظ لكس منلا لهو عوذملا يَيباامرلق ةايحلا نم || كيدنا يبد جددز و يكرم تمل جك عاد | يذازملا يو تالخا نسم لكرتكا عزمت نيكد لهد
 "1 ومان سغ لج تيعدزتمان اكول ٍو تنعم اَخَو | ٠ت.الااهب عيني نيكسلاكضيبارجام رندا "| بصفزض يهلميلب دار اتسولو هللاسا قا دل امتناع '| ابيلقن مجدرالا لكهادمالاب داما جادوالا يرطا|م

 | هركو ءاوطضالا ليم هترؤشس دارا بشو ةليلك || :غضنب هينا ناويحلادزملا نم هيتفامل ةدزركأ



1 

 ؛||

 ا
0 

 | )ا

 تّمبؤا هاذ خمارجع ذو ىدنملا ىلا هيلو راك هج ا
 ةأك نإ اهتول لك مالاو قورولا عطتمن يح ةيح |
 قوبوهو ءاذفلا نيكساؤىبد نكن يب عنللاو 3

 غيياغ اللب نهد لك ةئقرلا متع توجو ضيا
 نم نيكش يا ثبت اليتم سيلا نملرلاوطتع لطم ٠١
 كارت هزكو ئذحال ارك خناللاب ري ىهو بزطسال ١

 2! نما نوكطرشمو ةيسسلا ضمان ةادتلا ىلا هبعشللا ١
 مرحلا دقو انيس ن اكلنا نخل عراضال الخيط ١
 امرا ايمدايبانكد!|ّلطم مرطل نإ ةاكلا هلّتعال 1

 ارد ذ لف عسل ركذ يذلا شع هن عساشااإلا ٠٠
 ميمسلا لقعب اضب ىاةلمادا اجا نلاولد ٠١
 وذ ةدع ذ لص اذ سرطاما تل قاوا درهد <نلاو 1

| 

 ىكوبجو ئيجو دث مو ىيسو جو نو نم فاتك

 همن ال هأيشإ تلحابربج موياولو ايس موداول
 منت سووا يدوم الذم هيف دتركرانص

 كال ذتعيف انامنع هيلا لمتنا ام ىلع ميشال ٠١
ِ 

ْ 
 هند اك ذ لتكال يدوم سييمتو يح <نلا دنع ١



 تنالزانو قحارلال يلإتككيلاتسكو كررمشم نيب داوتللو
 اسيك إيش اجالا تلانعوهو يتفاشنلااةولنسا عت

 !/ تناوب كلاما: لحابش انابكب ناز ىلدزلا هلصتسب

يت هددا مس هتمو قوموا الذ مسي اتش مالا هدرز ىسبب
 ظ دق

 فنك تيم توكزد فطفل ا تافإ ةكراأ, هندإ ل وسر

 انه.ليشدرد مرح بسنئلاوارجأبولو م/وص صولا مركب

 اقلطمرعلب بارعالا سيتعيالاداهجوال اهنا ضرعاذا
 عطنا هإ ىقن هداذا اركقلد ن ترعلا لعل تطعم اب
 هج لهاهنال نالفزيانالؤ مسار هدو[ ميسوم تمرح
 ركذ ال ذات طوم مالسلاوٌةالصلا هيلع لاق هساربا
 ىو قوص صق اذا ذ عنلا دعو س العلا دنعامزم
 .تلادمواة_ىشلإ!فاغرلاو ءاضصال !.ايفاعرإ اك

 ١ | ركنلاوه ةرزتتناا نينا والا نامل هدمل هب سإنال
 : | مهللا' هاب لكالف هرعو اعرلا توّثب نع سلانل
 تداجعوإهري دولا الن كاوسو »اعد هزال ىيزمعا

 0 جدلا نقر عولو لكي هنا ةييدتملا هيايبزع هدا



 ا باقل بح 00 الصنم

 نالجة يتلا دصقملزعالا ف خت هند دخلا لاق.
 يف اذام لعءام هش تلق هيزك فيه ةباذل ٠

0 

 بتعلاو هاماتن هه ني رمام نينو هعسب قضونلاالالاو
 ههدال اه هركف داق الب يكاهسا هدا مس لوفي ظ
 هإيق لاقو ضاوي قلي نلاه نعام ةيمشلاروذوطمتي ١

 ماسو هيلع هدد طع تبا! نع لوتمتلا ل وانشلاو .
 دصتولام ف الئ دعةيبلا مدتع ماو سولو زول |

 هن اضل ملاهي يرقولهذلا ١ننبد انو كوتنلا اهب ١
 دعب انسب داراو ربا(هندالاقول اكل خم القوتعبال ا

 بانب ةالسلا اعراشب يضل هنافن ألا [
 حلا ةلاخهانلانمةيبش» طر اهثمو |

 ماج ديرو وضو لاحوا لاسر الاو ايضا كرلاوا |

 ىرتعملاو نيت اهكهيلط نع دعت نا ىشمولا |
 ميبماو قجرسلبلا لس لبس ةيتلابهغجذإا |

 ةدحاو ةبعذ امج نذ يزحإلا توماهاخا نيتآشت ٠
 نال بداخل |عامججب ذولام تالؤك الخ ةرهاو ةيمستا
 ديصاإو ابزلا مركذ ةيمتاا ددهتذ ددوتب لمنلا



 ل طنا عز مت برو لك لغتشا معنا ىهسوأو
 رضا نلا هك أم كلوطلا دحمال الاد ترعب وغلا ولع
 هزيبستع ؛ايللإ ايجوهزازبروملا جاع مروسلادحا داو
 7 واما فوتو يكمن ع ميلا داهجذه او ىلا لمساى ءاباإلا
 نايس بيبص هذ نم بالو كللامهىتمو
 ظ ةاكت نعزخل نعام راصيامغا راطنمالا ةاكذنال
 رخو ضعت منعو شيكل (رج كة دااتضلال

 لاصدار ام ان 2 ىدرتن اه در نهد وادم
 م اهنا نود لحمخاكذ ايبرءهيلعل ونضملا هاند ول ئىَخ
 | كولاعذو هياهيد لضناذاهتدالد ترسعن ترهب
 هدم شبروب منا حا نلا لحمض ههيجن او لح
 | بزم نا تنملا قنو بعبلق ال دق ناو لح
 ظ ٠ م م داولاهرتعنلا

 ظ 000 <نلا لع تّيولاقاضو
 ظ 0 يلح



 ١ يع سس 7-00 - سا . -- ورع - ل ص
 ا“

 5-ث-

 كمءإومل لكأ هّملح 2 ناالاةوتإضنصللا دن
 ماسإلاةلمهو هساةلكذ تينا ةاكذ لبسو هتلعهتنا ٠
 ى بصنلإب يور ا ليل هما ةاكنكياهيبشتلالع |

 "ت.ىم ىقيتسلا ثعل بإولا ةعاضما الا عنو سبا
 بطقو]يعبلاوتعمرج هيأتي ديصي بان وداجإل د []

 يس نم ماهل اونع مج عوظي ا هبلام ديصد

 تن بح بس فططتنعم لكعيسلاو باننا خايب |
يف تارشملا ال وبلذينإ تاس طواةداعلنا .

 

لاو عشحاه دحاو ضرإلا باو د رافض ]
 ةيلهال 

او لالعاب اهناذ ةيغصرلا تال
 يذلا لئبل

 هساكف اس ؤولو قانا لكأ عرعب هماولذ ةزاههما

 هغيشحأبانا ليقول ىناغلاءاهدنعو ليلو

 يوسلا هيلعم ءأياّثث لس ثوم ايد هت عومي ٠

 بلمتلاو عيضلاوهميدال ل مانتبلب سانإ و هي داع ١
 ةيرب ةازملسلاو لكتت ولخلاهتعبوأب ان اميل تل
 قدح هنإل فيه لك ىنإاهقبإلا بالا دناعو

 هتيذتشا ام ضيبنحإو لاق ث فصلا هل اذ ثياننحلا



 هىهرسلاب ]ع تندوف ال او ةملسلا عابطلا
 هاك نيج يدرامو بضلاو ليملاو سوم ق نآذ دع
 رديطخرلاو سرع نبا عونريلاو انتبال يعلو
 تمايلكو محلا بشي ةريلا ني درياظوه ثاضنلاو
 اناويجاصإو بانوذ هنال ضاختملا ءاضرو ىاهبلا ءأبس
 ' هامقاداوتسولو ةىاب تام يذلا كيمسلاالا كيأم
 ١ قاطلامع هنبابهو ةحورج ةليناطولو نسج
 ءنطباموهو هقدا فتح تام ينلا؛الا هحو ىلع
 لكوتد ئئاطب ىسيلت قوت نم هرمظولد فوم نم
 هدرد ورا! تامامو نقاطلا نطب تام لكي امك
 اد هتتايهوتفايّر ىو ىتاضلاوا هند هلدربد
 ةيحل ص كوس ىفأ يرام او دوس ا تلمس ثدى

 تامنإودإ لا اجد دهم ضالظو اننا ركنا اباه درعا
 8 اكذ دلي كيلا غاطاو كسلا تاليع هدا فتح

 . تامدو دايللو كيلا اتيمانل تلحا ثيدحل
 لكاب يذلا غبزلا باغ جداطن سكب لعل ام بنكلأ
 يدل اك نيب وبك ب ازووه قعشملاو بنرالاو بحل

 تيل ظ

 >ف



١ 

 ليوالامكذ و 6 كيلا وميا ارحم هإح مع الاد ضيحماو 1
 هفالخ دن ةرادطلا نق هدمت تانجو هرعت هرفي
 ' تكره ةضدرمة اش ذ رماهرب تنمو قدالاالا |
 ©. نلادتعهتامحر دن 0ناالالالهمنلا قعد! |
 مثيلا جنت ماو كرين لن اواقلطم إه مايح معناو 1

٠ 

 قلاو ةهظدو ةيدرتهو ةدّتتتيم قات انهو
 ى او لل ايضالا نه ةاكنذ اهتطد بيلا رغد ||
 اين ل ول يوتشلا هيلعو ةفيشخا تايم تناك |
 ذ يصلان نيييسو لصد ريعنم متيكذامالا |

 ملو د ب مةاش ظ

 تلكأ هتمض ناو لكؤب ال اهاذ تم نا ةدلا عر
 تري ناو تاكا دزمتط ناو لكمال ادع تضف ناف

 أهروش مان ناو تالا ارضِبْم ناد لكقنالاباصو ٠
 توملاب نيتي ناوبحلانإل تلك ماق ناب لكفال ٠

 أهنال تول ةمالع رش مودو ليجد مو ئيعو متين |
 ماصلعإ ىو لاب صتتع تاكمابإباقمواخرتسا
 تلقناو اند ابع لع ناو ةايحل لجن ماناهاكانهو



 ةكوتس لن لاح اضللعم تاكا دل! تنثو
 قي اتلهة دى دكرطملا تءاك ناز كرس
 فداص بيبا ةغولبملا توما ةلغلاو ةئوزفلا .

 نم تجد اركفورنملاال فزخلااحة .يعص نكتالاو

 فيشمملاريغ شو عرهوجؤ/نعادبل ايس امهريد
 مد أهتم بجوول و هتعمس اعلا ةتتس رابع
 ١ 6ذ ةظفلوهو الاي هزعمارانب دوا !عاطولو الداح
 هذال ع | ىضعلا نه دحاوك عوتتيرمسالا | مروا

 يلعب هدا مساركذ ةيلصوولو هسسارفل هب لها

 مم الو ليتل ةدسسس هنال مري فبنملا ذولا
 لكيل امجد نا هذاقرانلاو هملا مارك تنحصلا

 ةميل ىلإ و تملا ءتعفنملاو هاد 2 نلا تاكأمنم

 هرعهل ارو بي لعبا ههتملككيلابمدتجن مغ نناو عرللا نا
 | يشد الوفزعكن لهو مرفم هدداريط مظفمل ناك
 ةايمملا بصق د فملق هيدايهو عرشو هيالنب
 هذا ملسملاب نلفلا يش ال انا ضكمأل و عركب هنا
 ابمرلا حش ف عونعدزملا اذهب دال يلا برت

3 



 1 لامن هلو ةرحزلانع |

 ةرتعكد ىسا ليعامساو لضضحو هرضاك لاذ مرنم هلعاذو

 اكحو :ةيقمجوملا نعاصتمنملا دزيملا ييدونمعلا |[
 رئاصيلا بونت قل مايك ضصنيد هقّمحا قل طمهنال |
 ظ هانا الا ليل بد صرت «حنتل ا رهاظ نيكل تلق ٠

 كحال طتقالا نسلاو ةعولمتلانذالاك تيك
 نئهو مرارطلا نم ايضا كن اورهاظن هبحاص |

 هيوم انف وبدت عمال 'رياصيلاريعش قامراتخملا ||
 ةايىلا نم تنم نال لوكا ناوي نمولةطكك ديم |
 أبر حو رماركمركم نكك ب تسلذ هي نازب الصائتعمريغ ظ

 ٠ ةيايصولا]ضةرابطلا# ٠
 دارت ماركلاو أهطق لمتحلا نم هابراع لاخلا تالطنمو |
 لفن بلكي سار هل !تن ءاهاضيزخع صوم بلكزمي نا |
 رتببرسارلا انو انت تلكأ ناو« ادعي بلف تاك نان |

 ريك جايصلاو اهبرضاف *اذل تان او اهسداب لكودو

 رند باكو نوال ا هزخخم "باش ذا ؤ تلت نو
 ظ اههاعمزت م |"



 سي هالو اهينلاذنمو ابك ذ تود هايش ياو
 0 صاخلاركو نمت. مالا ظ هب ماع
 _ ةيمش نبى الاانا عيفيام سم | ةئفل ف مادلا دعب
 تعوض ناويح <ذاًئْشو هو ماب ىذنلا
 0 دو صوص تدو ْش ةيرملا هني هنن

 هبا قلغتي يذلا راسيلاو ةماقالاومالسالا

 ردلا«اباوهو تقولاابر سيمو هش اهقنالا اع
 © ذا هيكتو هتناتراثاتلا ف همدّقو سارا لدكو

 ةسجأ خد مذ هركيو ريال عنلا نم هسذ زوما
 ايزل يحبو هب زازب سوزملاب هبت هنال كردو
 تاوثلا ىل لوصولاو ايدل انك بجلولا ردع نع
 بداوت الذا ةينلادس هنأ يعل قهسا صفد

  معنلا نم ثلا قانا يا ةييينكلا بكف اسوس

 بدجام ىف قسما ةدكع زد !داشت اإل المع

 ؛ اّمدل اهئاذب طتشياالذ لعفلا ثم نكتلا در,
 مرطحل ا يف اوك ةسيمال ضخم طش انا بوحوا

 اريد
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 حس يتحسس

 لك جكحسس# ةدح



 فتلممولا دمعت اا نزسيعل هو دشن بوحو ليلاس
 فيع ٌسرايوادنرشو ارصم يقم برع ايممايا

 وبجنو ممزلتم ةكملهاامافرفاس جاجيع بتخالن |
 هن نع قطفلاداسي رسوم جلس نحنا مزلنال لضو |
  عفرإابةاش طفلا فالنعر ها الي هؤف طع نغال |

 يقبلاو اال يف ةذ دب هيسوا هرعأذ وا بتكرص نمل
 نعزَج مويس نم [ذام/دحالولو ارهتءا زعل هب ثيم |
 زم لعتلاو ضعبلا ني ةنرّملا فصو تاوغل دحا أ

 مبا با صم ةرضدو ةجو زو نبا نغلحر تامول ىح َ

 ىلوالاب ةعبس نودامع يزد نيالا نعالد نجم
 يشد همادزرزحا رتل موية يورط ل خبضد رشا ١

 ريفصلا هل ونعييدابلواابلنفماةثالث |
 فاول يشد دايما دس لاهنم |

 تبدا مرو هانفملام نم هإعني نا بالإ سسيلولاق .٠
 بمهاوم نتمْؤا بوم اوهو تلقةدصمتلا |

 تامهرملا ف هإلعو هب ئّد ام يدا هنا نم نعبلا
 امو مكيال بإلاف تالث الا هوصتل شاك ناهناب



 ظ لمحل ىبصلا لاذ مهللاب ق دستلاوا تتعا اكعرلو

 يل عرق مك ظف يبل لطوسلا هازعو عيلمتلا ةّة دص
رو ةإرضراو لفطتلا هم امو هإ وعد لوالالوتملا

 د

 "تيميه رعغصلا عفتني اهل بسب قامو هتجاح
 انو لاكنبإ عك وزين كابس امال ض نحو بك

 تش ةزنب نق ةدتئس كلا ز عشب | متو ئيصولاو ىبلا

 ١ ١1في دلاكعشسالا ا لشلا تقو ناعؤن يا ةيوينعال

 ميشلو بحاارشلا لبق كامشاإلا ىااذوالالاو
 ١ عت امآلا ندعم صخاذا الا افازمجال انزو ىفللا
 ايزكد داو هت زلزع نسل اذ نعم دلما و

 هالص قسازرود يارصم يعد نا ةزلبصإا فعب
 ١ قعتدودو بها بمد نكإ ةبطنمل ادولو بيع
 *كجدو نؤولا ئتبوبجو منولاواصد ملول أنرذو

 , اةداال :انضعوتن دذلا يق ةالصلا تال ةالصلا ليه

 ١ ©ذنارطلا وير وب خول دعبو هرغعو ىلب ز

 من بحو ثلاثا موي بزعل يبت مرزحاو راش

 نايمإل ةمحصالا داكمرجتعملاو عيارلا يت يفاشملا

 م /

 ا



 مد انلا وحزين ا ليججتلا دارا كغم ةايد هيلع نم ٠
 رخاربتدملاو يتبعرجاعلطاذا ابر تعيمرممملا

 ناكولفتؤلادةدالولاو هضوئقفللاسقو ||

 هيلع بنعال اهزحا قاربت مانالا ل و قامَغ
 مانام ناو هيلع بتعربنحالا جوبي يدل دانام |
 ةابويؤن صمامالا نا نيت هيلع بتعال |
 العلا نمنإل ة.ثييطنلا تود ةزلصلا دآتفت .
 ن اكتهنهوءاىإلاالاةالصلا هيهال لاو نه
 داعت نا يتحمل و يلد ناغاسم هنود داهتخالا

 مش امنع ةرلب ةيزازملا ف د عسب قراتلا لم

 ٍر اتنحلا فن اورخلا عولط دما تاو اولصن ملذ
 دوو لوالا ئيلا يلادزلا ليف ذومجعا لبق

 يليزلار تنم هناانهدّمو تسلق هايالا ةيّس ات .

 هنسا هدر شولا كة بف بهارملا ني هجين مرتو ١
 ”ىبهذا ناب اتصف مامإلا دنع بعلاج أ

 نرخ ناميالهنإل ةردعتتملاو ةالصلا سنا زنجإ ةضرع
 تيلسملا جيم ةن ايصناوجلاب كين التل انه لفهنع
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 ا ىلو طلقلا لاةحالاليل6نلا اهل نست هركد يلدز
 || اهب قاض ارذايا تضمو ةيحضتلاتكرت

 3 عا داريققولو هنيما. ق دضن عاف رذان ةيح

 ا "اسمن قدشد 5 ! فدل ادبركذ

 ارا لك تاف اهتسر ذاتلا لكك ال وانصدا اناضقفلا
 ! اهني هيلغيضط عر .قذو لكام ةماعب قدمت

 ا 01 1 سني هيلدا وسر امل
 :| ايّيلعتاولاؤا هز غاهتمتب قد
 |١ ير هاش ةيتددمتلا.دارل اذالد ااه اري هتمنب
 نا تا نانملا نمرعشاةتسسوز عنبملا عاهد
 ا ابجي نمزيبتلا نكيال يسلب طلخا ثيجم نك
 1 ناوه ثالوةةالثلا نجايعاصف ىلا مو

 ١ ىنومايملاو قبلا نم نيل وهو ليال نهر
 ىلهال نيب تيدداومملاو عملا وةاشرلا نعل وحو
 | انيعلاب كم و ضنمل هلاة مالا حيتي ىينمعرلاو
 مونسلا نم ابن ملذا ةنونحلاياالوثلاو ىمنخاو
 1 ا

 ايس 11 2/12 ئقتأممل >>

 هك دسسح

 مة



 فى الجلال وزبلل اجل اىار وعلافانهلابال | صقدوللا قبرا نإلز عمل تادزممىلذ ةند ا
 820 يا كلاي يضل يلااجولاوابلطغ ||
 ادزبعروز بعل 1

 ال ىيتج يوشلا هيلغوزتكالا يد نيكيذ
 لف ةقلخاملن نال لا اهكسلاؤهب تلتف اه ١ لسفوغككلا اند ىكدو امل ناتسا ال يلا امزلاب ٠

 فئالارعوطقماعنجللال ءادربلاب ون ويوررصرسود ٠ متم ملل و ىهادز تزحاتقلح ءرهدص 4 تاانهب
 ابابا نعقرصس وراه ءابظاةصصملالو |

 ةلاليلالو هي هعاعو هنءابهد مشتمل | اهم نالاشنتلا الو يتحمل امل ةملا ٠ ١ ّيلا الو اها علمتنا |قحتحلوع ىلا شو
 اهاتاشساواو اهريغلكاتاإ ءّق/نعلا لك ان يلا



 : ةماوإخبطعف لاق هذا بييعب تسي تشسبفن ةيلس
 4١ نحااتف د ناواينغ ناكتاانماتيماهوغ

 أهبوجو م منولاشلا تو ةييمم تناكولانكَو كد ظ

 اه ]طنطا نم انرسيقت ضيال د تعلا تالنع هيلع
 امرينع تلا ضعت حم جولان 2نلادتع

 |١: ترنف يزل جرذنم تورس وا تلنموا هرعّيضلا ال
 ناو مت ممالك تنل لعد اص /دحا يما ىلع
 ظ لاقو من ببلا قا قشملا ةءعبسلا دحا كام

 اناس لا نع امكتعو هنعاوجذاثدولا

 يروا نذاالب اهريختت ولو لكلا نم تب شعلا دعا

 | قوتي ل ايزصعت نال هرج ل اهيضعب نال منجم
 ع ابزحصا[ندارهد ةشسسلا كلد رشم ناكناو
 ديال( ناك ادن ساإ. صن دمحم نع زج م
 ظ صمت ال نا بدت بنز ورعب واتنعلكوو

 سانننوك لدا! نعهند دصلا ظ وفيها
 | الاخير ن لعن عيب عني ناو لع ةعسو
 - هلك 2ِنلاي هركعر حاب وهبضتياهددؤم هملعب

 ارزمحي

1 

0/4 
/ 

1 
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 ؟الس انادي عقب هلبس ىا ١

 دو

 اهيل ةدصتيد يلتكا هذ 6ةتيلازعج أ
 طاع رطو باح لاي : نع ىنك هنم هنو

 عا هيااجاو ارنا عيب ؛ناذ مامدك هوو محم" |

 تدك هدأت دهنمفب 1 امبدوا كرّتسم

 فضقونأك هال لطإب لالا نعيو تهم رك/ا عمويبلا
 مد نع ثالاهنسر يي لونا ل و يتبع 1
 0 .هنال هي عفتني جان لبق نخل

 بق اهبل عانتمإلا هز ينام (

 عجل

 تكتظ |
 عووسمع

 نوعي تفل هذاجنزم منو تصلوا

 اننا طلغخولو يلدز نيعتت داؤةنم نإ
 يب ٠ تن نع يي هبحاسة أش

 0 تالقي تشل

 ا ظ



 ١١/ هتمعي لذ ةحوب نماه تحا تاو تذاالب هريغ
 : ْ ابعذ امواارهلو هبّرحال ه7 ىض ناو هتنازجا

 / | هيلع نامالةابكلام نعارج نول ام هند نع

 بسلا! ءاقدجب تشي كللملاو عدا ا انه | ةانضبيس ا انين ناب ةعيدولاال بضفلا / |تنقو نم تاهنمل اب انكم هن اروبظل ةيحاهتمم
 | تالقي كل هللمر ع وشنت جنااوهد
 ْ اين ىككتدوبضحل اك دنوظرملاو ةوددول ا ييداعلا
 (| ةورم ججارملا ف ةكرخشملا دلو تيرا ةىمصم
 ْ قم ضد ناموس مالسما هيلاع هتيضتا نول
 || بوحو صالاو هايد انحاصمرمالا نات همزل
 أ مئلرهو عش باجي *تيحنم هدام هبانجاللكأ
 بعلو هسيحزج أم مرننلا معزل هدازمو تحسلف
 ١ | هاف ىلذ تنصل هإ اة ىالطصاو ا يد وتعأ
 ' ةيعل تملا الذ ذاحاجب يك نيلحر يل
 ظ م #2 | ةيطج ال تنشب م تنؤرلاال معلا ةمشم



 داف ةمف زاكالا لضم الو ل ببازااليقواعبالك "٠
 م ىلو أسلم أ ان ىتسا عزان اي .ةلالاذاي قت ١

 أنرم ضضولا تأف ةللصلا ناكر اكضرم لكلا ذ لكل "
 اسود قكلا وتين اهوا ذاذ مسالا هيلع قللت: ام
 "م ةيمشلا دكت ل قفا نب الحر ما ييجي 1
 ”لصسبو عقمنو ى :خاأس سلاف ىثيل اهتمث همزل ا

 اهتشك ىدصالاو هوان زفلاماراول لكك الو
 كي عاووف ةردطتل دارا اهضو هند اجا سل ىلع ظ

 مدل لعهناعلو جدلا باسل نعم ٠
 اظنماترمتل نأنظو اه حا ابكي ولف! ىو لك
 لال ةاش يا لاتنم ان اسد هو تممزوكت
 دعو ينرم هيلع يحد نا باز لب رم ةنيئشلإبأ
 ء ” لمح ىلمرل اميئحلا امنع هرغت
 هيزتبلا يذ ديبي ل1 4هتعلملل بال عد ىا

 "شمال و ازتن مازن ل مانا ضمْوِلان هتع بأ ٠١
 ” باومحلا4دتحلتف ٠
 هيمجنعرددرم هتهد نم هديت امكان راوه اح ٠١

22 

 |ميؤه”*ت7 6 ١ يىستسسو يس
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 : ١ ايمرن ارك ركدلا راركذ'ناثاكوش ا بعذ قاض
 1 ٠لاقابعشو هينايصوااون
 ! ا ال عمو

 . ١ يذلا ليكوتلاو لكن اوف ةش دلت امالث انتم كش ناو
 ١ دوغلو رسكول | تالخ معين« كرس تائنغلا ةاشلا اذ و

 / ١ بيضي انيعانة ف ناكأذا ال, حريق قاموس ل اقولو
 ١ رحم عيجلاب اجا ريدتنو اومزلا ولا ملي نمنيّسنمي
 ْ , 1 يحس
 . | راظاوهو هقحتي هبازعولا دوق عل اذ لفعل اهزمم
 ١ اهيدبواهبلهيططنم ير يا

 ([ كي او اجمل :

 1 ريو ار ونلا ةئاطخلاوةهاظ هتسانم
 ١ 0انيللومارملا تصرخ حلاو اجي هل أعتسا نم عتم أم
 ١١ بان كو اقتعس ادلب هكردو هلت ئملكملا ثوجا اه
 7 7 هركم !كراّيخااييسببا راس هيلاع بس ايرمعن باقعو

 |١ دانلاب نرقمعلا يف ماملاكاجا مارح مع ةهاركي ١
 . || فها لملا يلف هدزتت تعازكع جركل هاد ىرمت سرس

1 ١١ 

 ظ



 هت قسا و ةعرنلا ههور اد اهيوملاومتدانائنا '"

 «تيشامرع هوركلاو ترق ماسلا ام دنعو
 اولا هد تبسنإ.؛ تثيف ضرما خل: تداولا بأ مالا ٠

 نجاولا كرنب ايامك ناككراب مانو تبوذلا لجن تمت

 ليلا مشي هد ني يللا قو غيكوللاةحشلا هكمَو ٠

 فامفتس اةنودرووو ع هن ىلقدانم مارملا نه بيرولا ظ

 هاف كولا ةتسلا دك كباتعلا ل داتلاب د وتعفلا

 تداسرملا هي يلخغيب خككزوز انا اتبوتم هي قلعتنال
 تبرع "ئه لع ةند١ اتم هرانزجلا ىتبلا عاشر لع

 هل
 شلاوارنغيل لكي ايترنا ماك يمل مارلا نم جبت
 ضف هنهص ناو راع لاموا ةتيسوا هه زمولو نشايعلا

 نسنالا عف هيام رقم كو ثيرذملا مكي يلعب اني
 دابقموه »بلع وخام و ةَخنْي نعنكرل لا |

 لكال لت ذاوج ءدازما وص واع المعتل نشرن نكت
 هيعو سلا ئ اركز مل هنكن صولا نع تعلن تيزي

 ريل مهد مهر امد. تم دوا !تيذلا يتبلااولو تع



 دملاإإ مايو هيئتتف يق اياد ةالصلا هنعن نكعو

 هوكابوهمهركيب ةنبازيل تويم مزرحو هتومدي تا
 ١ ١ ظدعم دشاهنإ تخلع ل ا ءام]كوهدوبسلاوا ٠

 ةموض موق صن ناإلا اتسم باشلانقانكو
 دوتياكم كلا: ىنكو ا ههبيص صم ةليازا دغلا

 ةداصلا داداميع ص عصد قجالاإلا اممم هنعابرلا

لا دانَعا ىلضفا ركب هلأ اىنلا ماب سالو
 ٌْ ولا

 لكالا ةسو ةجادلإ قؤمزبنلا عضوا نكو ترد
 نمو وإنه تيدرإا لشعبو مزدا ةإ ديجلاو هل دا ةلمسللا
 هركو قيلع نجد خويشملامو هام بابشنإ|ب ابسو
 انربل ف كلاما ذالخ ةيلهالا ةرامللاكناتالا رح
 دكسرلا تياو ةستعلالكأت لا ةإ هلا تعبل و
 | كفانرل) سوي ىلا مز اخلزم لبالا لوداو سرملا يا
 ّْ ةادلدلا عرستيودكمرلاوةلاللا لان هركد

 | ةجاحرإ ايا ةقدلخ رو اىرخ نقن به نب يح
 . تاكو وزئاقالا ليعرتتعو لبال عقسعو ةأشمل ةجدراو
 . لكل ماركت لحال تتني مل تيساهجعو ةساذلا

 ١ يىرديحج



 ىدغامهو ىهتيال هيل نال نيزغح نبل يتغيب

 ديصوىلز هزكيوهإكا لحم تقاس نم و ش
 نت اه دالاو بشلاو لكالا هركو ةّينايهولا جس ٠
 ةلملاو لجرلإ ةضضو بصذ ءانانمتظتلاف .

 ةضفلا ةقعلمجلكألا هركيانكو ثيدالل م الاطال
 / تم كلذهيشا امواج لاهكالاوتهتلاو ٠

 فعباجرنضو ةاددو ملقَو ةأسف لك لافتساإلا ١

 حر اىتمبسعو| تعنصاة داتا تلقتسا اذا ٠
 "للا انا نم+ا.هلمللشنول تح ةهاركلنالاو سانا

 هسأر عال مك يق نشرلاو أ بصو حا عنمومىلا
 ”رحاموهو عزو يتم + نامل ءاهتسا غاي
 لاول عرتعو أتوا يمتساو ظفحلا درر 8
 ”صلا بال خاصه نإ دعاسلاو نْشوعلاو دلل

 نعم نوابه يدل اماو ترسل عجيبانف نمو
 نم هيلع شدو كلا ذل لرسو ةنضعو بهذ نم
 هصالخ قلسلا لفعل هن سادالف عومي جاببد



 ١١' !ىكهيلع مويلاب جابي دلا دسوق ّرقنمحوبا جابا يح
 فدززتملا ظضعال ا نخسوا سس انك نق لكالا هركيو تيل
 ا ارح تيب لادا نزغ !نموسو هيلع هامل انو

 /( صاصر أنا نهركذاموركيال رايتعا تكث الملا هتران ظ
 بلا اجر قفاشلإ اذالخ قتفعورولبو ماجز و
 هنو* ك تجي يا يد نا طب ىكدو ضخم ءانا نم
 !نالانكو موتو وس سولجو بيو ليفزمخ ةضملا
 ًابصرد ببنطملا ىتركلاو ةتفعو ا به نب ببضلا
 ىصيضقتلا يا ء] عجول ماصرت ىعصمو ةارمتيلحو

 مايو اامّرضِبَو را نبكسو فيسلضل يق
 ةضملاو بهزإاوضوم عزي دضِي لو باكرو'
 ل ىزملا د ةنعوا بهي بوثلا ةباتمكانكد
 ' ةرمعدلو صلذال كلنّتسالاملا نال معو ١ تباكرو هاي نيب قزمالب ةامعااووبب سامالف ١ لليل ماو ضنعنمل ا تالخم او لكلا علي يللا ١" نعو باكرلاوربالاو ىضشفلل نيكسلاب سبأ
 | :ايسوعو وزنا ل وم لسد هريخو ييعهتولا



 هتيبرعشا لاق و| اضيف لت كنه رحل تزكشالاق ْ
 ت | هلصأو بحاولا لزقمن هدريال وم يت بتم نم |

 تانايرلا قال تالماعملا ف عامجالاب ل فسد املاح ٠
 علاوي راو لوم ل بتي وزغكلا 02 ل هيلعم

 لحلا ىلطمإل تالماعم لا نفع تلصاملا يش ٠
 قتاواو كولر ل ليّصدد لب نلا هون أم ةميللو

 هريخ يلولايدمابربخا اوس دنهل ني تصلاو ٠
 دالالؤعيبواقماجلاب ناكءاوسن ذالاو هسا ٠
 مظودص هيار ليعبلغا ذا ابع عارسلا نه تدع اله
 وس 0 ال تاتشاو توداصوتك يصير قلذ

 تال هعب قتيل يولحو بيز وتعولو هعبس ٠
 قساىل» لوو لبتبو هضهماو هب نك هالجلا ظ

 ام اهعوقوةزثكت تالماعلاْ دنعلاوزدايكو
 لش نوع انكويب ف نالث ليك هنامخا اذا
 محلا زان سام هذ رص يارلا لع بلع نإ هنم
 ةلطربعلا نيب ضل يتداناي لانج ةل ا نعلا شو
 ربخان 'اتموتبالو متيم املا هسا نعيوبئجلاك



 : 1 ابل

 ! تصوت اللا اراولو هنلظ بلا لب مر ىتملا
 |١ أئذ متيفاصَبو هقدسم هيإر يلع بلعاذاامند

 ْ جادا, نو ظوحا ناكهب نإ هيأر يع بلغا ذا
 ا ظ هي غاذإ ٌساحلا هاو طوحا ئونصولا بجن هيمو

 تال ض طالت هت نمل هتذال لت متل نأ
 , | ريخاولعضاكلأ الع تلهب يش امزلم هتيحداصل
 , | فالك تراجي صح هتسسانهب ل دعو ::رايزج لدع
 | ةعو ةماطن ادا ف ةبلغاارتمند ةعلا
 ظ ىكيلابو يزهارهاط بلقالا اذ ةتيسوةيأذو
 | املطم يزرع باشلا نو سشطملالاالاوسااو

 ش كار دهم انغوا بها ةّئو ةملو ىل يد

 / تا هز نيبنيال غربال ىلعولتو ل ننملا نق كتلاعلا

 , كاتلاس فقمت الذ لاه ) تملا تووم عزي لي عقب
 'ز (1ي عطونل يرسل عيا مشل



 طعر رد ماوانقم ناك اذ هب اسمي نم نكي |:
 ىكجلاو ندا تيشس هند نال دعتيال و جن هما ٠

 هاوار ع ناو هيي دتفمريصم نا لم ناكمامالانع
 ا وا هي يدش نم د ماوس الص ن مجال بعللاب ظ

 تا هلال ىوضتملا بجد همنا أنبا ةوعرلا ىعذال
 مارح ارلكثالملا نإ ةلئسللا تادو جرس ني دلامم
 دوهسم نيا لاق _كتملاباكإل مدذاالب مل عل يبو ”٠

 تينياىكبلقاا ف تافنلا تبي اتضلادوبللا توصو
 يثالملا ثوص عانس يذازبلا يد تلد تااشلا املا

 .. السا لو ةزلصلا يلع ه] ىتعل هارح موك بم برع
 الليلاو قشداهيلع سولملاو ةيصعب يللا واس '

 قاخامىيعنيلا عراوبلا نرد ةئعنللاب يا نكات ١
 بتتحنلا بجاولا 15 بجاولاذ ركخ. ال ةونلاب نكمإبحإل

 ىيصالخدا (ذلسلاو ةالصلا هيلع زنا يدرامل همسااليل ٠١“
 قشلاركذ اول برعلارامشناو هعامس تع هت نا"
 لالخ اراّسخالا فابن نلا ظيلفتل وا يقناعرشت ٍْ

 ريل ناريصس دقي الاد لعن يملا تسد نو تالا



 رخانتزإ ةوللا برم كإذ نمو ةديأه دياهتلا قاك

 تاقوامث حث ف برضماذاايكهي سرب دلف هبنتلإ ىلف
 أمزيب بس نإ مومملا نم تانقن ثالث رك

 اشنعلا دينو عنيا ةنفن لاس اشسو صعلا دعب
 تعبل ا نفن ىلا ليللا ضضد عبو تول ةدين ىلا
 سبللا يل صف قتلملا ىلع هتل عام همانو

 ١ . ١ !؛)مي هل ني (|
 "هيما هن بنوبو هيب لياججول وربرما سما مرج
 لاقل سا ذا ضان ءامالا ع و هيهعلا

 بد مث ولطوم يث ةئازع ةصجء يجو ةينملا
 لكالاقو عنعاضيا رهن اف برملا فدا اعمانلا
 مااا ة!داد قالا ةلرملا ل لحرلال يع برمي
 ىبليقو ءىثشم ا يفد ةهغصم بيؤقلا هالعأك
 قولو قزتتلا عمج عبع بهن ارهاظو تيبب
 اهزأطئرا اهو ةسنشلا ف هطساامكةسامع
 تعم |ىيعر دما ما نممساربا نموناصا جنراردم

 بولا ١ ناو هنو صخريات ريش سيده كلذو
 اا يسن
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 ىلعلا يجمل نيو لبن لهرلا لال الاوموباسا ||

١ 

 هضعال لصد محياك فعنمو مي ةساولاي
ع ةما اثق هداهم ةطشخيلا نعو |

 نميلعا هيل

 بهذ نمو سدا نصا ثولث ىلع ةضاو بضو ٠

 - ديرك فوك ])ةبجلا عركت هنحو عكا لبو نركب
 اتنامز لها هداّمتعاامةهارك تبت انهو تلق |

 بخاانوعيئولعلا ضنا هيمو هبرعسلا ضيا نما أ
ىكرشا مكب ها وطرق املاقلا تاهداتمو تلت :

 ف

 نيوارسلا قو هنيلانكاه هو تن اسهلاضالطا نك
 ايسكو ناكزويفص'تلطم ل المها علايبكل انيس ١
 ييتعتلا نما, ئل |زجوحو هساهيحر تنيمللا لاق |'

زي باهلتبا نمل ةمظع ةصنحي هنو عئاصا عراب ا
 ًاتنم

دأسو ةيارلاهنا ناد اءض 5 تلق
 ملا قه

 لسميع مو ىسإب نسل هنالا سوا ولالحتاذ .
 هتبيخد هالساموه جابند لي سايإلة قيضقللا
 هن افي لسكلاب ةلكلا لاحرلا هنن امهو عرش ىينرب



  متيابصولا لاش ظنو سبلب سيب هنال ةسيسومانلاو
 لات

 ا رطساذّقتنلاو ةيقزيوان نباح مونلاد جاسر تلك قو
 1 شو مالوم جاسبدلا نميا هن امرككو
 تبنت تامناو ٌموَمْسلْفلا | مركئازكو اهب سادإل

 ضلتخلو ةيينق قلعي يذلا سسيكلاو ةماولا
 ”( هوو ىبتممل تاني رملاب ياهي ةهارملا بصخيي
 بهذ افا لمع عاسرلاب هشيبب نيذب ناهل

 سبا اروذلإ نصح ةسّسلا خيو زحانةدالب# هنفحو

 بارإلا هيلو ةدساو نايت نسيساو ليوم ةماغ
 فملقر نول مييربا نم هنييعيليع دوس اهب شب

 نس أرد نهسنملا نعغةينابعولاعشس و دررلا هنسو

 ةاشراتاتلا ثمعنت هنال ربرملا نمر زو سيلا ةدرعب
 | كتبهذنلاو جاسدلادارزإب سارال ريبكلاريساا نع
 كم. دولا ملع هركدإل ئوازعلا مم نعامنو

 | مف لكش زوو اولاَو بهزإا عوم هركتو ةئماعلا
 اربد تانكااو تاكا ق خضلا ضهر



 ال افو هيلع ةفنلاو هقساعذاو رسوب < اققلا |
 بيهاولب كاك اوهو ماص تلاموقفاشلاو |

 هلعجا ماو زورشملا فالخ هتك انه ظفعيلف تنل
 سوما هاو جلس عامجالاب عركي هناذ !راناوا ناشد ||

 (رسسسل لكد متت ش عامجالاب ماج ةضملإ لع
 نلقو ناك« هرمزع هنو ىسارباةادسشتاه ||

 :ىابمدلاو شابا ؤيريصانغاب وتلا تا نحو ٠
 مالم شلا وتل دادسلا تود ىءتعلا هته
 ليفو ب اتفااكرهاظ هايس امرك بهاولانغ
 نا ضال تلقدابتضالا ني مونكم نزكيال

 كفىبلب ةيسزولانمماسد امة ارا عا كزملا ٠
 مس ىو هفالزعاوتنفا 2 هما غلا نا يتلا

 بد اكتمو تلة كارول عت وتم كاملا" |

 ةلصرب موو 0 77 0
 يقف بول هينآعل هو ظفخلذ ةيباضتانانو
 مرح اقيتدرولذ درولا:اتمثا هد لصيخا قينعصول

 © ركيف هيملاخاماف إس ةريانلا هدعل عابجالع



 َتطلَخيلاَهَا و تنت ّيتلماص)ا اخ عشعأ زف

 ااقد بلاضلاراتعارهالطلاو عرتعوو مساربب ةريخلا
 | هنمطخوا١زق مها نام مركب يرهازلا يداح

 | اقزتلا ومي ةلع تهنل ار هاظو نق هنم طاح وننح
 كرب فيجب هرع هن م طخوازُم هنس طنح ناماذاإلا

 | تتاطملاياتينّدسعرحإو لكن اكأ ذا هائانق هلك
 مرضاو ىنا وهكإل هذا بهز هالفف ةماعلا
 الخلال ةرمللا ةرسهلا نا تلغدقو تلئانغيت
 شيد او_زعصعم ا ىبل هركو مءاذ رهالفلا لع
 ابل هكالءنا هدافمو لاحاةز لن ضسالاىرمعالا
 | كياتولاو يبل قو ناولال ارباس سايالو
 | وتلا نسب ساند ءراىلإ ىلإ ةيأتنملا جرخد
 . ىكل ٍةيميزنت تنهاركلا نا هداآصمو ىكرنا نمحالا
 - فى#و ةيمر اها داذأذ ةجرملاب ةدماعل انت عرص
 ١ بييعسلق فنسلاهإ ام تدلطالا د شعاوملا
 كاوقاةساغغ اهيدراقن ةلاسر هئو ىلالزشلاو
 ةننعطو بهز لجرلا لحي لو نيس: ناهس

 ادد
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| 

 0 ا - <

 اهنم فيس ةيلحو ةقطتخو َعانِيالاقلطم ا
 لج الإ يتسلل كو نيزتلا هب دري ىذا ةضملا يا ظ

 لح لصو مايد نما مسوو هقطنسلاوّسا

 قوويدمد هزمو حاصا جرا بسم علم ماذا
 دو ناطر بدم: هلع قاتلا 9ك
 لوم تضفلابالا متاعب لاو فل ئللا ىبا كح حتسم

 يسحب عضو ياه يبد مرج ادناتهتسالا |
 بهذو مر حالنم جو قّمهلاو شيل ازاوح ظ

 صال.اهرغو عاجزو ضاصرو ف صوديدحو ٠
 ابعبن ةهاركتش دقلا ابرسإ تهاركت ب اذاق
 ' اهلك توجيالام ىلع هناعإلا نم هيما بويصو
 هت ايهولا ورش هما و نوجالامىلاكدا
 نيم ن وضم نمفلابإا ةّسّملا نم ةقلحلاب ةعلاف
 سر اىهيشساحو اهرغوت :ةدابو ىتيعو 0-2 ا

0 - 

 (ضفاورلارامغب نمهناالا ضيهلاب ليقف كربلا
 هلدلو تلق هميغم كاتس هنعز ولا بعصف



 اهلا هتاايبا مساو|هىسا هتكّنبو مشن تابونأك

 ةيزيالو ههال وسر دعالو_ءطوا ناش لاشتمإل

 ظ ىضاقلاد ناطلساارئل *علا كول اهتم لع

و [نتد ١ ىلقتك هيلا ةماحىذو
 [ هنسارشيب ال

 | تايد ديا و نويجو ةنئعؤا لب به نب كزملا
كو هدحشتن هنضملا نال اهتماما

 يبصلإوسارلا هر

ا محام ن انا سزحواابه ذ 2
 > رجس هنو هس

 222 اب ىنول ةقرخهركبال هباشاو هسأيلا
 * ةجامحلول فرعيو | لع اذه( هللب ةييعد

خوا عجماب لبر يطب ةمئرل الو
 ظ رتل ةا

 ال ديل ب

 اسمو رك ارم هطام تأ |لصاحلاو ىشلا

 | ةسقلا يتلا عرف هيانعال ةجامل لفن
 ١ قو يس ملاويغب نا ءدهوكلل

 العب زمو لبجرلا نم لجرل ضني نسم او ضنك

مادو 0 صدرماولو ىتسنم َموبتلادحذل
 م 

 عل اريك يلو الاو ةالصصلا جرح
 تتعجب لوالار:عٍضاشللا نا

 هك د--

>< 

 مخيم
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 مث ايه مذإب هرتع ةىعل لظبول هنايدصانلا ؟ نس لقت خرب فتض نيك مالا ةئيسرطو تل |
 ر ل يرهازلا اهل ل هاظ خد هنيه و تلق“ ١

 ةروع ديك اة ههنيكر تةعاي درس تيب اه يوس طفل ىلا لاي مرددادريزع يد هريزع ث/ىعا
 اهو هإلالبملا هتساو هسرع وهو عرشملاال

 ةينحالاكر هذ رهاصموا هاني ةمرك دولا
 لفنواربطو لعالهناف ةاتصعللب لكشسو ىببخ ظ
 . ىلغا هناي باج قو تلق ياتشوأهيلا .

 اىمايت ليال نم يه هجر نمو نايشلا ثوب هعدإل هكزن يلوالاو امرعتعو غوش اهيجزف لإ
 هبحيلاوسارلا ىلانزيولو بيِسوا بسب ايبا
 تي سيياإو نقد هام هلصاو بثذجل ١و ضاشلا اضالخ نلعبل اور.لغل! ل الالاو لامك قه دشن )طقم نزب ةيارهلا نق عكذانجد أ. ىلرشسو هّتوْس نها نارّصعلاو قال او ىصدصلات



 تاروكذملا كللت و ةيالا نترلىجنلالا تشد

 . ةها ىكو عونعوراطلا تالثع ةديبنلا عنطاوم

 . همركادبلا ل ظنيم تانكدلو مادا ةديدمولو هر

 ١ هتينشمل لح قتاواركذ مرمام مظد ل ظامو

 ظ يلص هنإل اهيلعو ست ىلع ةوبثلا نهانا

 لاكو ةمعاو سار لمي ناك ماسو هيلع هسا

 | ًااكغهمالهر لق نم «دلمااو ةزلصلا هيلع

 تابوا ثإذ نما ل ناو ةديلل ةبتعرإ»
 - تتيال تباقحلا تشكن قتلاو سماه لخالد
 يبسسلكبلذةيبنجانمإلا يتيحلاو ناطلس
 /(| انلو ظلعاهتال وتلا نما ناو انك اههجد
 ظ هيناشلا انهو ةمهاضلا ةمرع هب تشب

 ابتخماصعىسامالف يتشتال يلانومهلااما
 أ سلفنلاو سمات اح قيِهو نها غلا اه فد ىسمو

 | 2م اهياعو هيلع نما١ذاذءلتعو اهي مزعس نامه
 | منالللالا لح ةيبئيحالاب عولذحلا هاسشإلا قال

 ' انوحم تناكوا ةيزحتل> دو تمره هن ندم

 اهوغ

 ديد



 ظ

 ىسي بخاط زازا عيبلا ىلع ضصرفهال م لإ

 هر ىعاهنطدواهرظت إل تبكولاو ةرثلا تير ظ

 تت 2

 أ
 أ

 ا
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 تضالا لا ةحابم مرحلاب ةولخلاو ليا ااه قش
 ايوه شرما نيو ةباشنلا ةرمصلاو انعانمرن
 تناتسواانونعالا ةيبيثمدلا ملكنالو ةرهتؤملا .
 تأب هيون االإل او اهيا السلا ربو ارت
 ءاتخالامابراكو كاتستولالتنم ئالهظظمانا
 ئظن لحام يا كإ د سس هلو هيد غدياذ هيلا
 ال ليم ةرورملا هت درت تاخ ناو شللا هازاثنا
 دجتنعلب ةمادراتخاإلا نيوتن جبواننامز ق

 ايد

 اهب يجزاك ةيسييحلالا مز طبو
 خنلاعلش تلاد لقف ةرؤتصلا طق ان تمكو
 اص نيعو هنياغيراتات نمل انزتمد تزجا ادا

 طق اهتيكو اهنهجول ]تتم اوت يبخل اك
 اهبزفايسالءاعامجا هن ذا اهييلمل خيبت ١

 سماغتب كلامو قفاشلا نعيو هنمالخاعامها

 !ئ
 ظ

 ه. لزب عشتما كشموا وسلا اخ ناذ هيسزملا



 ١, ماقالاو ةوّسلا لج بيقم] خلال ا هب صولا
 ١ ةباخلا نمونزتاننامن قاما زاعن قانهو
 . نماّركة دجال سلال لالا عريعو كاتسنو
 || بيرم رغنو نلا بلع د. ضو محي دهاشو
 . ادمغاعن بدرع نكوو معالا فق ةدارشلا لضاال
 0 : 7 هضوم ىلا تيبظلا هن اهب او ارموأ هج ارشنو
 اعارهدرئتن ةرورصل اذا ةرورنملا ىدمد ان تصريسه
 ةارغا لمينا قينسو ناتنوتلب اف لغد نكد
 ظ لضنتو نجل تلا ىلإ نيل زن نال اهجوانت
 | ليفو لجرلا نمل جرل اك مارا عحمتدليسملا ةارملا
 ةأرطا ظنت انكر حارس دعا لو الإ هنمرحت لحرلا“
 أميويرش تنسا ان لحرلا لجخرلا لفك خولان
 | انا قمسا جحش تضازهوا نمات ثولذ
 ' ةِشانر اتا نيلصنلا ف ميهعلاوهلحرلاك
 / 6جيزويجال]اضئغال د هليل ضل انوججال ىنصع  :لكو ينيج هللا تدم ف ضن الذ الاف | نيينجالا ليحرلاك ةيه ناو تارممملل أبزعم

 وف
 ديس
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 ملظعوانسار صثبو «تناهجرعشل توما دمن ولو
 الجر نظ ةمالقو انؤاسو ةديم ةهكارذ 2

 ةيجيدالا ةاالم ىلإ ظنلا هيو يتجماه تي نوو.
 هل مل اهونجرشبءااهرمش ناماوس مإحةوهنب ٠
 _ ةلوتسملاوةلصاولا هددا نعل لسو هيلع هددالبص ||

 مصمانلإو عشوتسملاو ٌعرشاولاو ةمىخسوللاو ةمشارلاو ٠
 هيولا نمرعثلا ضتدت ىلا ةصمانلا ةصفتللاو
 وجات ىضحلاو كا ذاهب لمتد لإ 1 : تللو

 ال ليه دل خلاك ةيينخاإلا لارلظننلا ف ثينحلاو
 هج

 كن | يهربكلا نق نكل هطام كج بوجي سإب ٠١
 م يع اب دلاع ةببزجلاةله ني عزتهحزم

 ١
.- 

سعنعواشذ إى هتسمانغوإ نغ
 ه

٠١ 
اتفو هاما يل وهوا ةرحنذاب انا

 ةكير زويع

س نباهركذ نامؤلاهاننمل ظ
 ف بابن اطل

ا عاتمسا كرم نم ةزيعوازعسولا
 هم

 دو يبسو ثراول وك ك للا غذا نم عون ا

 (٠ ”ةضواهؤكو ضيتلا بعد جيب زجضو يايا



 || ديرشموا١ ان واو تجاهك جم زلا]ش جزيإ غاتتسالا
 1 0 ا 01

 : ا دانطو سو هدر 0 هيلع
 | اةلويخنر كك رعتع انعضو لاّتحإل عايل ف هبعاود

 و ©

 ١ | راتوأ تف نمو ةضيج اهب ووتسي يحيي

 ١! مهطقفتمو ةساو ةريهص و رمزا تاذيق

 | ولو ميال مءارعتسالا لطب هن تنصاحولو قميبح
 يو ريزملا ةرترم تراص ناب انميحوتترا

 | زعابا ةسجو نيررتب اهارعتسا ضيبتك نمت
 ظ سما ويغيب راد |قيسملاو ينيب ,همدجت شع

 | ا كلذ عتعو يدنصيب أيا عشرا لع
 ركام تضسك ندع الرو لماما لهما هند
 إ ةدداوب الاد انراميش ف ١ : كيلا دعن كيلا ال أهتح

 ليضا كم مد يا كإ ذ(تلصح ا اهتمت لإ

 ةضصيصتم ى الإ د نم | ضاحملاب دعنا انك
 1 ا ا

 ناو



لانأضيا هت الو يرش نب ىتناكنإو
 لضايم

 اهيرتشسا غلا لها نال خا وصل انيق
 تبييض لب بضع كاان ال يافع
 .تالادكم ال اني لش غض ةنما نيم ركك رش

 اناكوا ةيسوه هو أنس امتةنمزع يزتكو

 ةمه سوا ةيسوج ةمايرتشما نأ

 تامه ات نجارجتسالا ليم افشل نشات ماكو

للا دجناحدوجولاةنج كات طي وة يس ممل
 ثل

س الارادنن ىاةقيالاد ؤعدنع سالو
 ؟ ك

 -صاخلا اهيبهنملاذا يا ةبئه علا هنو هاخ
هرإل ثاقو مححاتتشملاو هناح

 تديسا منول متو

 يلعاربتسال ضِيملا ف هيلا لامار و كر

ني تلطناةتنمسو دايخجابعابولاركويايلا
 ها

 نو ماوإ "بدم عابولا : 551ه نعاهِمدزخ مزمل

لا انولطولا كو قتقشلا اهالود لنا تضتفو
 معذ

 العنا هه دز انا لوجرلا لش
 هإبق ناواتس

 هيل ذلجملا يو عملق يلد منضورا“املا:



 اعاني اطانقس :ةزبوج سايال ميلا أ دوحو تو ويابلا ابرد لح/دلاديزتسي# اير رع ثبتمم عا رصتو وزييغلا ةريوم كرس
 :| يييدإ هّتحوز يرضيادا زك بجمال ظ -_ !١ نيب ب اتش اهني ني ل امهم اجتيا 00 اهاهتراو عمم تع نكترلااذلا جو قى هد ْ انرعْجالا]ل ام كك ذا .ربام كابي روي جدايل نا
 حاكشلاب هنمال
 هندتع تنايناو هميصيوركذودرشلا ليض هنيلعو اما يكنس نير ريهيظ نعيرورإ ايو عضم وانما
 نماهجونب ياويابلاب جنيب نا نليحلاوة#
 2 تاآتاخنا انس يمان ملطي عرس وانه ديب | اهمانوكي ناب اهجعزتوا مرخ هنت نسبا هب قرثوم نم طوس ل هجبوول فأهل هتعبت تأ ١ يزيخملا ارد ناوا ىشملا ليد جيسي 3-7
  ىعيقيو موي ةنمالا يزتشي مث اولطنال
 | يو نضال دلال يقىارعتسالا طعس ١ يشل نتف دع لوحرلا ليف جيزلا قلطيم

 اما الع



 5 درشبرلا تقلح دس نا مرد تلاتياماسرلغ |

 لاتفداهبهوتسإلو ةيراحامياع شمالا ٠

 طقتلمانوض»إ بهو انعص يدب

 - سميايكوتيقلاو شبا دفب ئتشلا اتياكياقا ٠١
 ةياشكلا نيب ةزملابلطتم هيلعو كقدلطا

 تع فنا هلّهد دوو: نعبّتلا بمد هاكشلاو ا
: 

 ةيلدلنيزشلا نت نكل هرركتتتدنس ارك تيض هويعشس ١

 اني ىكب ةياتكلا يتب رقما بحاول نم

 كراع تفقو غ تلقب لذ ضلال
 مروكيملا فيعلارا ملا جرح لا بتهاوم جرش قرع

 دمت الب طولها دوم اههاشر ري ؤسفي رب هسو

 نكا زيهتلابهد دع مهتباتسكت ا ركذم لاول
 د58 ةيبس دور مذ تقئطح لل ثدع

 اناعقإل تاتمإ هساقيرات ليها لمساانهو
 ىطووا ليقولف امنت ال ماه اق( اما

 تودابإجتةنواببطو هإ لماع دخأ
 حالا

 1 ىسملا لبر تفنال ةإنتمللان ةونشللا:ةوبرشت
 ا



 | اعمدصلهم موال يققيل اءنلضنملاك كاملا
 لاكي اهيبلعر انك« لتس اىهإ هو ينبولد هيلع
 1 دوال بص ماهو ناك ببس ي اباررص باولو تال
 1 اهتبالباسكوا اهضِح وىتعوالفجللابإلا
 ىلع ةضيح بتم قيحاهيسملا لاا بقعتملاو ١ تلقؤزاجاو نهرويبد فالئئأميجزو . 6غ
 لست امزع هكر قتلا عش يي هتطسا | ةمرحلا
 لستم انكو هنمأ ثني 1 مروا لجرلا م لبحرلا
 ىلانهو ةزَنِو عاددواأّمل شعت ارلا ةارلل
 لكل الضعين اكمل هيجو ليغاه او عومرش نع
 هب سارإإ مرصد قعرادتضلالا قد ةشاخ
 هطحو ايليت ةونزملا نمهاورلا بصعاذأ
 ' للق مدهاطراذأ هتمناعمانيرعوكو هنوف

 | رالثا فض اعملاو لسبتتلاب سادال فسوتويأ
 ِ ثور هيلعو تدان قه كد غامجالاب ةهارك - دم ناجةبجوإ صيق هيرعن اكولو دحام



 ةومرتبل!نددر دىملا هنو لعشاتلاول تيل اتملتئد

ا ادوتحاتككا ةفادمل اك ءاهالايذ تاح ا
 ةبفاممل

 ةالسصلا هيلعف] ىتعل ةثدر وتم ةمدق دع ازال

 .ةشادن عبي كرعوملكاءاذنؤ سوت مواسم ٠ ظ

  ةققولاعنغكلاو مدلل هت ثدنضلل قدلطاو هيضذ ١
 أهناوبح دضِداهرغو قتلللو دما ةياتئلا ٠

 ظلام .ةننا ض) قعر ضع تعدو اكلطم 1
 ةحرنوا

عو ها اكذا حك يدوعنلا !هداؤاارعةحس ظ
 ع5 ورا

 دعداهنرا خرم ءاعراشي هنعهاتدارإيك هبلعو

 فووءاماتمات دهون يشب نسل ممعلاوزؤلا ٠

 هاو هماتنك ةنهاسلا نيةدسلا ةيدملا

 عا ضملخرلا دوجيااو قتللا لعهحتملعامد

 شررفلا نم باجي امتم دحإو لك ناكنزورلهرلا ظ

 ليلا يال هرلا ىذه مالسااوةالسن العنا:

 بولا: ق ةارلا ىلا ةلملاىععلإلو ا ظ

سلاوا يبملاؤلب داو دحاولا'
 د. .نضةيب

او هرماو هنخاو هحا تمدد |مزس يد عدروملا بدك
 1 "س



 6) م

 اوم موك السل او ةالصلا هيلعمإ ماو يملا
 | بقجيلا قهرطع انببا مو عج نمل ف ساب
 / 15 1ةلطلا هنعو ىتجلا انك سس وعمل اذا
 . فكان عدايملا/ ةزاوكو لد اك مولا دحوم

 | :ةرس وعلا كلا ظني نا مالا بحاصل ةقينح ٠
 اذ اىنكلا نات يلهو تاتا هتجمد
 1 ل فني ملال لد ةبيقت تقفي نا ةدبكما
 و / صاضلاو تدر املا شو | جايكلا هسكمب ال ثاالا

 ١ لس ىلع عروتللا ىلاملا لمحلا بن لبني شنت لا' و زيكلا وطن نيكي و نتن هناريبكلا يف
 ظ هترإ همايلا نع تنسنمملا لقيم درد كاملا
 تاطملسلاو نرسل مالا دب ليصتب ىعامال
 ؤ هسار لست و ينجم ةتسس ليقود لداعلا
 | هيدر الو ةدزازبلا ف امك دوجا ماعلا يا
 | كداعولاعريزل يراهرؤل ديا ليبشن ف ايكا
 ههالسا صاظعتل طمحلا فو يقيد أدنمئ اه
 ماعز وهلم هزيكأ تيرا لجل ناو زابس هانلاو

 وأ



 هس غف :نمدكمو همر هيلاوطدي ناايهاول

 ليت هركياكهنم صحيبإ ادق هباجا هلل ١
 تنل كوادولاو اقلإاهنعاه سوا يرحاقةاللا ٠

 ديب اوت نعلاوشلا هاهمدأمو لآق ليصل امدوم
 هاو ةضعر الذ هدركموبذ معلا ا هس ١

 ؟ مجال مدرك اقدإا شع هبحاص بن ليبشتأماو ٠
  ىدي تيب ضرالا ليبتت نمنولفغتاءاذأو ظ
 تاىنا م يضارلاولعاضلاو ماخاظفلاو ايلعلا .
 هحو لع اؤك لهو نثولا داسع بشي هنال ٠

 ءل ةرتملاهحو يلع ناىزمكظعتلاى ةدابعلا ظ

 هضاوللا طعنا يو ةرعبكلا ايلتساثاراصُو
 بدني لبث وج ةند ابهولا يد ملح همازبعل ٠
 تاقللولو ماضل نويعامكعداتلل امظفن مايتملا ٠
 لجتف ةردم اف اضن يس ماعلا اب نا

 ىلع دلول) ةدولا لبو هبحوا ةسنمح ع اسبتقنلا .
 ةليسقو سارلا يلعربنل اول ةمحجرلا ةؤَتمو هذملا
 ”ةلمالةومزملا ةأقو ةمييجلا يعهينحال ةظلشللا



 | نرلا يلع ىيسؤملا نب :هلاةز ضو لل ايلع هشماوا
 | صو دوسالا جا ةتداينإاة لف مضفنداز و
 || ةسنكلا تسلم ١ىودمتددخملق
 |١ ليتقرياتلا ىلمتام بإب ةينشلا و

 || (تصارعغ نع ىدر نك ةبعمشإاب لام تملا

 | لكك ندملادن تنحأي ناك هندا هن هسا ىتمرع

 !| سيىخسمو ىبر فنع ل قفدو بقدر ةارغ

 | للا هت هها يدر تاع تاكو لهو نعد

 / أماو ههيحو لع هميستملو قدعللا امد هنع

 / هعدس هنا ةمفعاشلا هر امبش

 |١ ةيسوز هركن اواو كاتس هيام و2 ةيماتوا

 1 ىلع هشيشاح ني مسا3 نبا هركذ هيسوبال

 | انعاوقو تملول! تبعي رج تال جاهلا 0
 , | عومركو ثيكسلابزبنلا وعلتشال ؛ابعيو هن انإل
 | سلا ف ف[ لطع همركاهعناتاذ

 / | هرقي ال ةصااز ايدالويحر ع نعلا عسب هرك
 | ياشللانلحابتلا يا تيّقرسلا عيبمصحلب



 اهبلغ بلغ داهروا باتب ةلجولخع انس 4
 لحب ةءنعلا يا ابجولامي ءاّصتن ال اه امك يفعل اف

 اح الخ هويعو ييليزلا كام ع هصلاخاهب ]

 |تلتنحا سمن ةيداسلا ميس ْ
 حلا يي ويلا انس اانا يلا ئد 1

 تصلك مزود أك ليغ نمد تحان اع منان ]
 لكواذاالا هذالطمل ماسلا هلع نيدفالئه هبت
 بنحب لعوامل ف اله عرتعتوج# هعسارمد

 لحال ماس هاعاي ضجاذم كرو نسستءلمزل ظ

 ةاموملا هاشسالا كرو ف ىلدزلاهطساكذتشر ل
 ةينز مايا يرانا اعلن جيتا ِ

 يملا مى ىكل دس انلا غيملانق صو .عجلق
 رسمر مث لالح اربح اذ مارح هب و تامه ْ

 .«لجوهو ةياورلا نهب ننعاناإل لاقو
 هوا ف وعن: لع دامية نفد ل اولا يلع

 هلقفنو هريط قبو دوعبملا نضيف ايكهاماعت نم
 اًصوبفح ا دجتمورلا لضخ مدو هين ارعار اهلا ع١



 يو وسوم عالم
 ظ أامونعو فّدولا تامالعو يالادعوروسلا

 ظ سايإلاهيمو ةينّئؤورر د ةثلسع نع بن ىو

 سرح ضتو فدع ف اهىتمور ابها هخغاوك

 هزركين اه بداو موتك بك هك همقو

 ىوهب ىتور ماقد هتسأثركو تعممرىفبصنت

 ظ هم عم نعام الت فل دوج واهي كنت

 ظ لونخد انتو نوعي بطلا تكنو ءونكو

 املا كلامه هركو اقلطم اييس ىضزلا
 مالا دزعسلا ك دمحاو ىتاثلاو ني همم 20
 صار ياك يورك ىبيمملا !انيق
 نتمم طع تح لسابازو ارتاعدويع

 0 اوبال
 يكدانو قدرصلارما تبيح ونش مانع

 1 بود جالالا كذالاقو ةارب ةروساا نه
 هاور تادرع وليد هاو ككرشمانهأتماغ

 سالو تنلق طفيل اذاه يعد دازمشسلا

 اى

 سرس < كك هةيااجرب يحل يريح

0 5 

 "6 دوه



 هتدايع احو ةيبزجلال صنم يي صام |:
 ه]لعاد 9 دام ررود هرب بوذ يميل ىثرلاب ربعو لج ملالاو تك دمج الالح لالا تبول لاملا تيس نم ىءاتلا ق نر تاحو هان دم نمو ا يتناىشلملا ل اال هب شناوجم اب ة لا | اس اناوه يلع لدافشلإب ماسلا نعةسولا . فن ميلع محام مانمثم لمي ضدساةلا لسكر يلع هدد لبس هإ نص وعم و دي نانزبلا قد 2 25هماتيم صدا حابس دني موةاهشس هند نإ سم بييلح هربخا "ذا جت ةياهنلايف ظ عم ىحو صاطلاب الاد وجلال يوادن لقا نك 1 ٠ ىنع ال هاطن لجرلاولو يدادتلا ههدمللق أ تأت هوك ل مزح لع ريل اا ها ٍٍي ةمفنملاب ءو ديمو سزولاو ليم مش يدالا ظ اصبت يتصل و قرميلا يح ملبن اابمخناعو ا[ نيالا وقح نمةدايعلاو لدم هنالالا يلع | بيساو ةدابع تآحو نال وم سوبا ة دايع قد ءامصالاي



 ] طم البول انهو دءإلا ف! تغولو نامت لغي

 1 رباك لذ ةهاطاضتولا نال هاذ محالاكهيولو

 نيب لعاتملا مالك هياكل هو تلق تاعالملا
 / ةتساككاو كولاماوةىجإ

 |! ااجت

 ْ مابجحو لايكنبا جن هد داسشلا لها تبلغ لذ

 . الامويب تاهو هشموهخنملا بالاماش
 | اى اطوتلمو ماو عوؤال هتموت سناب

 . امال ةناهاناعوالالاو منك ياها
 ١ 2 الا ىلع امتمتلملا نكو اهرع ول 2“:
 ظ تفايو هْنم هرا هد وعلا مشل للا هازه نأ

 سداح ودرع
 ياما مثامز خيانه مخالب ةتمعبلاو

 ع

 ٍضانلانعهولانكو هجن هته ايانما تتسم

 ا يحسملا بيتي اعنن هرنممتل لهلا طه اذاالا

 صحا ادورولؤو ضاووؤ نحو بازايحا ضو

 رب د صنع رررلا نم مداد معلانو خللا

 رمح اخي هنا ننعسنع ردع وين ذابجحو
 نال



 ليد هىيعت دعدلب هتميعب قمدال ةيبصفلا نإ
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 تع فنيمللمذو ةييمعملا ىلع هتنناعيل عرب
 امارداك نم يا نمم هل ع نا تدلكشملاو جارسلا

 دأمايلاوةرهوبملا ني هلثحو مركبو لما نه في
 هركي هزإ ةزوفزلا وعم فاتستعلا در اعرتشو

 هينو هب طولد نم هردا جيب فالك تاثنالإ

 مومن ميصعملا نإل ةعتنولا لهانم مالس

 مردبمم درمالا تلاع ف :هاركا 3 هنبيعب
 نسل هلّدعإو اهريغو ةنزب انما غمس يقاهب
 بياو ٍييعل او لب نزلا قام تالخيإم
 دق ةاضلا بادن تنسمملا مما

 "تيه ريصعل اتعاذام نا صهتلا بزعم يش

 اقيفواطر كلنا زتوهلاوام ع ةهسعرك
 فاه ايت جامو سيكريت ناحو

 هتببعل ريض ءلايتمل كرمي هيباد

 مزبال اه جيان وكلا داوسإ كس ةراحا 0 و

 ةنوكل رع يفو داصمالااماو الايد



  .يصخفوأبو «السالارياهشن:بوباخل تونكمالذ
 ةعّولا لهاا لها بلاغ نال ةفىكلاداوس
 ْ ؟ابيوىا ةرهبدا ةعسكو ازا تينت تمل
 ظ هنمااعا هنال كل ذ قتتمالال اذ ْوملا هنو

 ١ نهلببت ةئوانلاتلاقهبو ةيصيخلئاإع

 | البت انرثهرماو ةكم تويب هاش يب ثاحو
 ١ ٍيعئن هيو يءاشلالاقهبددةهارك
 ظ سكايب ف تاهيوبلا كد ةعنفشلا نقض دوو

 | تكقو لهن يوان! تيكاد طرا وس هركبالو

 سال ةدابهلا بحاصل ل ثاوشلا تاداتنحم

 | معو يلبزلا جنكا اهتتدلجاو افربانب عيب
 ١ للافالاق ةّتابصولةراجاو هضاضر اتالا ا( ترم نساك صتعلازعا نيد هير اجا عش
 مولا ماد انف تكلم تروي ماجا نك ةفستحيولا
 ريهزاو د نى ملع اول خي نا مل ىخس نأكو
 | ىظودابملاو هند تكامل هاوس اق إىل

 حض يفزنا مسملا مادام فاه 07
 انسو

 تس ا
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 تاكانلمو قيهلاوقزلا فيان متو
 ”دينع هدا ئضز باطلا بنعم يدان ٠
 اطنخ ال كم لها اي ل مد مسوملاوابا ظ

 :ا بث فيم صدابلا لوخيل اداولا مكتئيبا .
 - بعل دشن اخ ولفه لك ةيالاولتب ٠

 تءاملابملا ةنسوهؤ قاءالاو ملا عانع
 دوعو با وا رجأندر ده وينو تانملاو ظ

 ضيا هتو.يكمركو اذإا_فسا هيياو ةزامتساو

 ةهضلا عمل نسدّيتلاهدايهاوا ؤ تيسلاتيده

 هلوضد لو فالعالم ره ىساللا مايئساو ٠
 ياضاف | هركوشعة تع هن ول نما لع
 فوتحلاب دا مهارو عزيعم ذاثك كاب اطعا
 "ثنا قزؤتم ندا هزتتشيإ هيب قدواركله
 ”اًهعلال اه هلي مولا ثلو اتساع كانب
 ةتنال هيلدلمس ثكلذإ جف نب هذ معد نكأ
 هركي كهعرواولذ هلاماعد وهوى صرختو

 ثلل ذ طولا تلد هتمضدال ن كله ول تنال

 1 1 اني



  اتانفبا هركب همك ث(ضارمالا لمن
 بلا !ايك هركو يالئب شو هاتسز
 | لو لميد هداك .عرمشماا كودزنلا
 تفسيتماب قانا بلبمايدانالوتب

 ١ كاتو هاندارهولا ماش اردو هناو
 00 نار ا
 لاى .بحاو اذ داب مورماّمد مادانهد

 يبلع ءاوماومأال هركد ءامحالاب ما
 0 الج مولاي )لك مال لاو ةةلضما ,
 2 بيتل يدانز هيد هخيماللا
 ام هل قوطيطخل [١ هركو هسوتما
 ظ 1 او هل ١ سنع ف
 و !تيللعل هن

 ؛ عمايل حر نياكر تنم اخ“د
 يللا 1 ساك لالح هنازد رقلا تالي
 0 كثب ينم لا نصقم هئياعد يق

 . لللغا بدو هد سابا نسال: ىلإ نعد نيبهلا



 | بعاوزرخب اوكا عادبتمالا طوحال اهزمالا ثيللاوبإ
 و ماده ىطقلاب تي نا هب اشملاذا ىلتملائلاخ |

 ةدهتلا نع ضسوإ ىلإ نع قننملا يروم شخ راثاتلا+ |
 هب نوزارلاهلهرل او هبالا هس اعغدي نادعجإ يئبنيالا ١
 قنا عالة ددو ىلاوت هإ ىضزمتنتسااينةيبرومالا |
 هءلع ةسالسٌئبالع دما ىلهقالانكو لا اينموعدات |
 . ”اايلفاودلب أ .نيلوامتنل ةريتينلا نيكد لعشو |

 ولو يليه ا ىلع لخلل قحال نال تيبلا قبو |[
 همزيلالاذ لعفد نا هعابور هدا قؤعزحال لال
 0 هد لضم الا ناكفام |

 ا[ ايهم لجده هجري لاسم ظ

0 0 0 

 0 ا
 و 0 نإ توسلاوف 7

 نك رب ترامس هر هنا
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 ل نأعارعا طيور هوك هب طفتاب

 ظآآآ ايد هلاع دار هيام ههنع قم اقلإرعا

 0 ١ اي ءامالا فول عطس دعيه ١
 .اهيسجو هذاذ مولع قرقو ينرتثمما نمءامطلادغا
 1 | لمينا جوزف معلا لب حب نسل انهو هإئم]وذر ةعسن
 | | نكيولبزلالخنو هأنهمالب لوادت كالهلا اشو قيل
 |١ هنو يطب وسد ع تنص هروكيإل و متاع راتخالا
 |١ دق دعو ضبا كلأوةلضيزحا داب مد لب 4 افالخولب
 / | نوتات لاؤنو هرك ةداهتم بلي ناكاتأ

 ْ اونا دلصلا هيلع وتل ف
 1 | قدا ! طم يااا لابنه هدد انف ظ

 يع مهل انعابإبزالا اج بهتالالا

 ! لي كالا ةداكارلا ها ممول سحاص
 / معنا 0 لفلاءاهريعشلا
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 ظ تهين - دا ا دلما نا م

 هنمملاوزماد ومجد اد راولويلغتال
 ده نو كد ا//ةولحل نه
 ابو بنهب ن الق دنجلا فاما نجنال مارال ىلع
 اسمو لمجلابى :مادتالا ني توتال انالفطتنعو
 | لسلاح ارك يهد: ل وبن ند وس
 ١ راحو ايددجحوبلا مرك" ذا نجس يرعب هنال باطد

 ا 0مل نيف يتلا ندي ةايمعتناتلا هلع ظ
 5 ول وينو ترن نضطيتلاو رّمعلا

 ١١ .ةجيؤا فلا قوطي اكل عدلا هماول ايو هلا
 هبت

 | ىلبالاب هبسن قدلبإ



 اهي 3 سس ش
 ل /

 ؟ هيحاتم تحبهم اطرعاعرفذ ١
 از دوم همم هعمل غا 4 ١

 ةيعترط مصاب ناس لموكب نجيب : ؛

 ظ مالته اسناني همماالفل

 1 0 نينا هضداورطاد و
 500 5 ظ

0 0 

 ا : ا
 ا صم



 0 3 كمه يل ةراملتا ل جا
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 ءااهي

 5-5 ل

 قا ىلعرتع
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 لجبلا ناسف تبرأ هيدا يعد ايسإا |
 و بسلق ين ١ اممامن كوالا ٠

 بتي دارج نسا ظفامل علاق شدلْلا تهارملا ف
لد نيلي دبر مل الا 1

 نيب ا

 يصور هدأمو ملسو هيلع هديل جوينبلا نع هلي ظ
 عنان لفرق
1 

 'تغارأب لاب ضينطالو

 ضتتنب نس امال و اوم سول تر اهنا قلح

 ةضيتلا(ني ةدسلاو مبلل! فارما ذخاو بيثلا ظ

 لدار تنعلو تن اايرسار مشب تين هيو !

 اانا 24 ذم ابافناجا
 هنيه عطل عملا جيانا و قل اذا تيصعم ف |
 لشمال يا فرااغسا ا
 جا هتيفارئلح |

 ميال تجبو بي د قرا نر دقو |[
5 [ 
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 ودم يابانيون اى. ن ادلب يي ملغ
 ماجا نو 0

 ظ 0 هلك ياخ بوقبي عرب

 90 نااولاقو
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 َ-- جب ىسح -<يرهييرس- بجي 3

 ةباتكلابو ضيرفنا|ب ملعفلاباصنا ماوي 9

 اكو يل كيلا اَشمإلَو نيلا حك نمرلابزو تكمل ايف

 ماراح وسو ةبيزلا ف لخا دوف دوصقلم ارم ميزي
 تلد ابزع هس ىمر مشيا تلافامهن أ نمو

 لاف قردصَم ي) ايامي تامواتاوأيلفةلماايِلع |

 هيبالص تاكا الذ نموادزيتطا سيِلع
 تبعي امولاحراوتم ىفعتناك ٠

 افلا لا يرظعا إل
 اذاهانبإت نم ظفاو ممل اانيرمازع صعب لومي ْ

 د م نول) نامل نعم ادد ضزي اب بالا ناك
 هنيه مي ماذا امؤوعبل تاع تورت |

 عيا ةينيلا اهو ترش عش يل هاو اج ٠

 هع نكن بهو ايي اذ وكول اهي دلاخ
 2 ةرنع مهن) نر ةزيزهابلا نمي هخمسا ذا 1
 مدت] لسو هيلع هيدإ يلصة نا لوسي |
 ١ 2 اكلرن د لاق مع هل وشرو هسا اولا |

 | 5دا ؟لاقةوفااناثعاإي نألثلا



 نمضي فلبت ذا

 انخاو يطل 0
 لورمزنوا مهماك
 ام هوز هنأ حسا
 0 0 او

 جاه لول
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 ن ير هلا 2

 ءرع ولالا اي
 | ماس مذ لي درت لا فواح

 ظ ميه 5

 يعض يوكل" : ايي

 9 مك

 1 هانا

 مكامم د بح أم 22 1 سل 7 يي لا سوم

 15 0 هكا - كك كك
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 ايصوقم ٠ هز ىمل نضأكىلعأبب ليال نيرسملا
 بسس
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 ظ 0
0 
 سا ا

 تلك يسلم هرب تينا
 يييرتفاق |

 . دم لو 0 0 ظ
 طا 00

 كك



 /| طشوطقبي يمل زأشآوا نولفاب لاقولف ورش درب
, 000 1 

 ' علا 3:5 تلق يزن هيتقش كلب طع

 مالملقعي نوبضدزب حيف يافع
 هنااا لعب وصدرت يوجع

 1 هوتيل ةرئاطقشيسو ني

 تجر هج الفوز مكاو

 ظ فلي صال ارا ع يو لموقسل مم يح جرن

 ؛ 1000



 ظ هس او ماحدش 1

 2 ا

 تاز او |
 :للإلو 0 |

 ينو نع املا أيإ ١ نما نو ظ ب 0 هاي |

 ١ اينعفداوأ :نوخمت ناومللا 0 7



 نوعي
 يسرع

 داق 20ج يجوسزملا ملعسافو هيرللايزحم
 جاتحي ماي نابصو نبأ ب هزانو زمر هولا

 ا ١ تدب كس

 ا 2

 ةتدال لها ناديا

 نهر تيوب ظ
 خا "تول يمت ءركي زياني

 ولا
 ادى ١

 ا



 اف ندا يرجو« مز شيلو أ
 فق امورلوت يلعتيتملا يق ام تنم لمعت تلو

 م

 1 70و

 يزور عكر هرا فلا ارا توب
 نصر ميهطن ا ابنت نم ا

 جانب يتوسل همهم يلج

 ا م - يال دلي نمي تعايعذلا |

 ايوة خ رع لح ل ولك درج افيد ْ

 راق يسمام نارك لوملَوقلا د ظ

 مو عنج 0 دا و ْ
 هني امد ا لاكي



 .. سس 4# .

 ا تلكم

 ظ َوَيعَو ؤزفن تن تحلو ادعت ”ساججإ

 . ةزعحأ خيرت آلم هو تل
0 ٍ 

 و كي ىذاشلا رة
 أب يدي جملا بلان او

 ندا نإرتل ل

 تطول استانا ٍجيظابشلل وشل
 كما عسل 0 دانناو
 سك 0



 دينمو تاب نيس ديال خس ٠ ظ

 - ل . ةريام وز فه

 دي: وايجلو بتي بايمتجلويلا بكه ىعدنلا |

 2 ا

 :ر ابةيذل» >وببإلا لول طنمتعأمإ
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 ف ل
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 ساند رائابلا ىرجيؤ مس 1 "تاج ْ

 يسهاوهو ني ديو انحام ئداج
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 لالا: نسف تلم افق نم يك
 سنجر شيخ انذل يشجلاة ين نكت 3[
 29 دعطج يدمر نا 0077 1

 ابيضعب يشماروجت مهنا ناينبففا ع |



 .| ١ سلق البال نهرا كيِلع دال تل ذا انتقم فخاو
 , | الاطتحو هلمكع نود مالا تتبامحقوكتملا كعوب
 , | افبوتعمة رز لولومب عامتنالابةيعابإل ديون

 ؛| عنج دو نزلا نيب ادلث هنمابز ب



 ية هوو اد ماثيو نه اوف | زال ينج ب أدعا او تبدوا هيب تس لمه
 زنا ليز لايرملفلا هايس ومحو قالا رطما يع ْ م اصايليطس اذا عوطتملا ماضل ولوق ركع ركتتو دحين وبزراو مين لك نق درلا زل ا يق

 مول انآقانم لن باسو ةالصلا كلت بت 1 سايبإ#ب ي]رب
 ظ عرب فال لم لع للان نأ عاعلا ظ ف ليال ايرلا مل ىتب لذاوبلل يدهاتلا رحت ١
 يلع بنل نطالا ىلع ةالصلا كرتيلءرتبخوز تبعا هلاهروسو لجرلاووسةاؤلا و
 هنهو ضو ظ 0 ا

 واو شوطا نم يخل ْ



 | كّومملا ىههو نا مارح ة كلا نسعنإل
 يبان لك ا توسازلا لم لاه تلا
 ١ ”متابهول ا( د
 ولاد راسو ماغي انك نامل ,
 3107 ٍ ف 7 ودة نمو مناهزيون مايك مركتت“

 ْ 0 يدوب نإ رمت الالب جاف نح
 ١ :ماكروازاغعم ل كسنعنو
 لةناقفامم ؟ 70

 ظ ا ا 0 :١ ضخ مال لاه نع قرا 0
 ' | ريسلاوسو هبناكرسر لطفل اي ابل معبد
 صيبا و مان |١ مسي بالابرارجلاتاجامو_منذ بوست
 : ا بلشر علا رلاولاب 0

 0 5 دون العال ةمونطد ل الاوقات ١

 20 دل دتتتسا
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 تاهل 0001ج هتان |

 نالطبلاتاوم سو هرساتلاانضدا لاو هييمانو مساس ٠

 هان سواك 0

 ميمى ليم تسامأبب

 يا يرون 1

 ا 8 ا عملا لَم يون. ١
 نب ةديجب يبد عيزلابتصشناذ ابن اصتن مْ 1

 رض و بتوهو قعاعلاب يم ؟مفابومءاصاناَريرملا

 (عسوب يبا "ستاير وعي زازب تولقلا ١

 دغش دز ربضاو عريعر ارا ةاوسو

 ظ صو تلئؤف هللا تلق مور له قار

 الو ىربكا ةاكذ ياك يح دوتداوردإ هاف ظ

 مدين اجو نخ بوسضمملا نع ئ . بيحربلا ين دو

 نيكول اليشم نم بوهلاذ نهيب لود ىلعاحوتشلا

 اهو نأ هو الن + امال د! نا لفوتمل عنا د ركذم

 0021 د د الم



 ْ 204 باو دا مادي
 درا نم جبرا ا ايل اهل عك تا ييزمرا ايجاولو

 افران لادالا يبا نيه ديبظ انجل لتر خ
 اربع زوع نوبادضونعمجل نضر رج شع مارا
 التان
 جلاواضفلاب نا ممن
 وانة جاع ضرص وا اهبركولو

 فاما و مهتم كري ليمان“

 ظ تاكو او اذ طورت ملط ب مقح
 ل الإ نسيدل جن
 ناعأمو عرهأطلا هن

 قسيس قدام او ل عتلاءراّملاو

 يجسامااتسالا مرر ايلا جب شذ
 ادوالضا نمي ل قه الا مدام عنج ناولن

1 

 | قحارمانابسد عجانه ان

 ا

 ازاي وحي لو طوس ابحاوو .

 ا سبرعرد ايلا
 اويل نداعست انا ضرال ماوحإف



 54 ىسوتملو اوس ةزهشتعو رعت لس" كلا

 سام حب يبوس ظ

 نغ رمو عنملا نع كو نضال بال عل 1
 رهو أدم

 هيمريميدامرهملاب عال مسشي اليا ملا |

 يسد كدي عاطقا ةز احا ماوه ايلات |

 نطعلاو ديل اب اهتم وللا جتنا تلا صو نطعلا |

 لك نماعرذنوهنر ا ريبلا وجلب الا غاتما
 لدلرطلا رسل يو توتنعجاننإ ناالاتم تالش

 نناتسللا هبسنن نك ىزت) زج حاز

 هع ولع مايالا لوتس عسا جتا نويل
 خيرك اهم نيعو مب ني برسل لشو لاق ف

 داريذ ةفاضرانضرا ف واس هليصل ىبضارا ظ

هللا هادرعو ف ان ايلا :املا هنن هليل
 هاررعو َماد

 مادمت مزعج د ليوم ناكل كينبعرملا
 ظ 7



 55 الب هوا تاومريغ لف ماب إلا خا
 | خال ةرابعو ا 7 كلنكتكشل نك

 ١ ىدس ال ريقلا كاشف ضحول هناىلا نع هّتيهد
 اكلي شانم ىرملا نسف كام ني محول و مرخلا
 ا هل الانا هكرش نينا يلغباضيل الاف
 فيكرتلق اهو امنا لع ملاوتمر هاذ اقام
 ١ سعال رج 0 وين

 .تيدعل يرجو تزل هازعو اًهؤاشحازاح
 أ عليك يروم يكد, اجلك نم عار دتيانح
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 روكذملا محلا هنه صدا نش اتسساوفاريبلا |(

 ناو |ديص ق ةلعلا نال لكوي لاق اذلو أ

 ائتنالا ليل عادا جكس اىكعرزع بيض خ ؟
 ارش الن | طرتشيلو لماتض م امكالشم دلل اب |
 0 باذك عنو فلما عملا بلا |

 لس بل جد" لوا لسرب لوا يس < تلكو

 دات 5 ملاسبر |دمد مشهد لوطتإلا] ١

 ىقدكسأو نماذا اس نالتعلاسزاللاف انمم

 ال ليحلاهبحو يلع رولا نكماركيا كبؤلا«
 لحل ينبني تتسع لانصنح درؤلاو اقسم
 "تملكأ ناف منصملا طسامكامس هلا لقاع |[
 تاو هلك دل رب نيل يلعت نال لكأ ىزاملا |



 دع هزم لكل ]كا يذلا ديمصلا لكوي ال اميا
 .اذكو لبجملا ةعدلغ زال تارمش الث كلكالل كتب
 لكايمدكرتب اناث لعيب ٍتماتسر اصام لكويال
 امان ركام ى دول لم هذاصامو ثالث
 .( رمل مانت دمر لغتإل دربصلا مزعل
 ىرفروممل يف دولا مركد لاكش ارضو لحما

 تنيؤكزولا لغم براصام كيل | ىد هل داصغا هل أذ منلا ععر م اني نيكي ميحا صم
 'تءلآح هلكول لكويال رتجاكأب مو رلسقف مروا : ها هيه ومد بيصلا نشسنولو هلع رماني نمر 1 همر نم بلك !برشنول ان املك راكاو هن باعت ىطنحو !ادكاذ ,دلا| حاز يلاو هعبضب بنع نهر عطم د بلع 1 نمدّسملاداصلا نزحاولو لكا اذا بلك

 | هديصلاوبتو «هشيهبام يلاولو داييطسمالا
 ١ هبحاض ءنخا يه نس ]كان مدل كقف
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 يصل دع نماكتول فكنيح هنو لجوبا اهلكأ يت ١
 كينسل ا يارلاو|لسرملا نر ذا١ذاو اوك م
 طنسوابوِغو هاك ن مودل قامت وو ةايجايح
 ةددب طرتسو ساما كشولو ديتتتلا نلان لحل
 للمرع دعتمدإل نا طرشنو ةاكزلا يعم قفل ٠
 هبلط ف ماداؤ همهسلذاما كم ديصلا باغعولا |

 لائتحالالاتيم ماضا ث ميلط نع دع ناو لع
 كاوتبال نامل حله نانا يطور ش و زحا بيش يوم
 هرزع و ليزلا نف طوسبم مدلك مو عصد نه

 امى يحو هاد ايحرس ماوا كارلا كرد ناق |[
 انه ةربتعلل ةأيحلاو ييسو مرح ىلو
 نوب ضيع نإب وبذل ًةايح وف نوكيلم |[
 تاقب مىّسال و هوأاهرابتماما دج وز !يىورو |

 ام قدول تحانءاهرجتهي الو قتلا ياك
 طن أه اوخاو ةددرتملا ف تعملو تعمل ا

 ة ايهاهلطم ضيرماو جيسل|لكااضو ةذومو |
 (مقنو يونضلا ريلعو هيلا انشا انك تلق ناو



 عمرقلاومادعةاكزلا ى!انكرتناف أينلا ف
 تو ديكزتل !نعنجيول بج موت لج
 لك نسيب تاو ”ضيتصولا نعود باو رلاهاظ

 نقمو ىَرم يو تملا لاَ تف اشلا لوهوهو

 يناس اسرشهالظلاو هاحملا مراش اولا
 لغم ْق ديكزتلا نع جلا ناز هالفلا هبح وو تلت
 هرب ميلك سوي سراوا مالا لاله
 قهوه نووي ضاروم ل تم وارجْرن اق ملسم
 نول و هنتورعد مهئاصالا هد عسر ىيرالا يع
 رق ددسو!ارلتقا | ءعرج باصات نخهنسارل

 ظ قل دولا: اهنا ةلبح تاذ هل

 او اقلطم لكونال هجر لولد تِينيح
 و و
 1 هس لاّمعال هزي هموم طيصاشر وا هيلع

 | ىنهلاناؤ هتموقؤع اينامرطلاولد هرم ملإب
 لو سي عتود قتلملعالاو مزجهجر

 ىرَوُد

 اف 9



 بسال بلك لباسم ا ف ةريمشرال الا هه يدوتو
 يلع هو نأ: لحم نكم اهل نعزازتبحالا“

 ين كم وع نع زازعالا ا ارسباضرإلا ٠
 همحاصد هلا يا عجزت ملك مل سرا 1

 "اسر !نودصيلاوا نجران ىسوم

 تيدا يشل هزئسو ا هقىمو هاب عري لمفلاو
 د !حرتاو ملسم مر جزو ددجا هزسرب لوا ا

 ميل 'لسزاامرعغ تخوم يح لاسرءارعزلا |
 ول ٌسحهنم نكي اميص/ كت حا مضزعانلل
 أن كدا ةموكدملا عوحولا خف لك لكل را

 مصعل ا الكوي باف هنعوضعوطمق كد |
 (ذاساوةالصلا ميلع اضاتلو نآشنلاة دانح

 *«ثيسي مو مطدولو تيمون ىلا نم تحن ام 1
 قتلمالالاو اًصاوصعلا لكا هال لمعان (ن ا

 هظقوا هدي هس هزيكو ادن ايجار مهطق ناو |
 زكا نيم عرقوا هرئلاو ا هسار ضن ١
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 !| منزلا ةايع توم ةايح كيال روصلا هنهؤند
 . | هنبار عم زيكاولام ئالإع روكذملا ث دخل وانت ماذ
 | تعتد و يدوخ تيب مرحي دوكذملاناكمالا
 | رارطضالا ةاكذ نال يناتكنمالذع مرخو دن سو

 ١ هتك ماد ثييصاخير ناوزابتخالاةاكزك
 | «تادلخو ىاثلل ىبو هكّسفر جادا
 أ هو ءاتتمإل اريح ع رضا ناب لوالا مَمْمْعا

 | مرسجحو لودل] بيصلافىشيوب امتنا نم
 | يجول ةرانهرايتضالا ةاكذ ىلع ةرنل

 ظ تقوارلكه مد لوالا اخأشلا نيضو
 1 سل ا
 !| ممعشسو ا لح عننا لكري ال امو هج لك
 ,| صماق اقالطال يشم ]كو عضم عضد وارسخير وا
 ظ كولاوامونن نلطإو عملا در وكي هتف ذ
 ,| رععر لفي دو توملا راب زا ذا بلا جد

 1 لجو الص طكارطيدلف ريزتنك قزح ١س:
 ,| هب ىهام صانهو ءازملال را حرامي ليفد



 ةرابزعلا فص وانص بهائلانعره د لش لا يفامج ١
 هْنب اادإدش كج وألاو جابماليلظلانخإ ٠
 جيس بيعت جارطلاب زاب مل مركب |

 تتايلهالا نممرتعوا ناش ا سمتياصلا ١
 لير ثيصياصاف هيلا يرزقنا شسو سمك ظ
 كرم ونحو ا دس رسح ومس د1 تالخع ظ

 لكلا لؤلبح بينو اذا ميلك[ سرا هيلا ؤ

 هريئعو ثيبصرسح رسما نا مع ولو لع
 تاق نلطو! مرض فاصاف ايي عز رولا ظ بلغ مرجلاو ينجلا عّمحااذازال عهوجاج#

 دل ال عبعل اوال الاعرجي دىيحول لك هاندا نا ٠
 الجداد ام درب بيصلا نم يقرلا |

 و هماعابإل موعدنا راو زول خوفو ظ

 اديصنخا اهل عمازاب ناول عربه ةاير باتكزتق
 ةوثول ]كويل الوااناشارلسر هيكسر الو ملتتف |

 بد أف ناو تويبّرهاياال ولاسرالائ ثلشلا |

 تب داءالا موانت زوجي ةلذرعقلا لا مونرو ولسرم ٠ْ



 شب داحان مع ووقو دقو تلد ايذ هيحاص
 ةحوب نم اشم دبحو العر ناوهو كوتنلا
 . هانركذام ىنمتق مول ما اطر لج له ناتسببب
 ١ ب ثانيا طول ليال دنا
 مدع لئلا ف يل ما يوت هردا ىبعس له وال مأ
 احرط اح وجم يجد اوباصا وف رطغل نم
 فلولا ئوكوواللا نها يسر نكي مناميدابلا
 سس !يدؤل سان رحاب كد ن لعد ميحاص نا
 تب اغلل أك تل الرلاب تبايل) نال لكاظم فخالاب
 رمتفامج تبادو 'يج اذا داهمت نا(ليرع لوال اخي ى.نللانإبهطقللاو يكتمل شد اح نيب قزعر و تلق فتصلل لاو دعس | سا ةاكتلا اها 4!نلا توك ملعلا نا ماعت روكا طشللابارركك جايا بصف يانا خصتلاب

 لها همحاص بعزم ريوست اري ةأش لى
 هتباسعولا ىدررد ىرنما يشن ذاالد : | بلئؤلب ىطقلا ملا واعر تيمستنب عزمكلال هال
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 .هتائايلكهوطتال ثامن
 راسى لثم هى مارح تيبح 0

 ١ قحاعرحاوإ رومصغ كيو !

 ركتي ةجالضجن هم اتنعاو ماا تارا
 منيح د ايو موس هامل نا

 0 1000 ظ
 0 ري ظ
 "هدام لحال ولج اناا ًْ

 توها( ترّيضام وا دويص
 «انأز لهرر اد لخد دبصوه

 ا نام نكد + ]
 ةبساتمنهرلا ]

 لاهل [يصقهل بيس هيسملاو نهزلا نمدلكان

 ىلامنيع سبح اغشو نئش | سبح قلو

 قب نّترلاوه نس املا نالا ويح هاهح يا
 اضن ىا هلك ةنه غنا ىا هداف افيتساوكعا ١
 نيدااكنبدلا نه لقا توها تق تاكتاك ْ'



 هفأشيتسا خكمال ىدملا تالاصتتسالا ناك
 (يكاركح اتي د راصا اإل عيشرلا نه
 طابو ارض اطاببحإو نيدوهو ةنتيتح

 | دع يك مة هارهاظوا

 ةمدلاوإ|ذملاب ءاومذملا نابعال اكا كح ىداارمح

 مول لام أ كونو باحياب دع عتب صيسإك

 ظ 6-0 همزت نهال: ندنحو مزارع
 نامل مصيف ءإس اذ اذ كبهلا ف اكهدع
 رش يلع مل | ةرؤتمال لنوم هتوكل اح
 0 سو ونغملاب أع مم
 و بى ابد

 2 قلخ نوه[: ديما
 نهيرلاو نهرلاد اذا ينل ويس

0 

 تللغ !١ بط موهو ىطتوأتعبا هتف
 .ِ يفاشلاذعو نبرل'نمو هتعو نملمألاب

 ١ اكجنلا قوت وجو دامارعد

 ١ علوا



 ص271 ا
 نمهزلا موس ىلع نو(! ضنصم ا عز اك ظ
 نينا ربي امنا ياذا نيا ا

 ميسقلا ف !نكمب# الا توم سس نيبأا 1
 نيرزا تيذ توالسو هلله ات هايشالاو 1

 تر ات داز ور امههنيدانووتسراق | ٠
 اتكستفلو ا يدعتلاب نضيف تاما لضفلا |

 انتل لضفلاب نيرا وحدد 6/نئب طخ ١
 ثكولهلا ىوع بد ن#نرملا قمصنو ديلاملا يدع
 ممالخإ اوما نم ناكدوسَهلطمناهربالب .

 ها ى هتطارلاب كلامه صخب َرتطابوا
 .ةييدع مازال نم «هنتسدفلظ

 ازيح بدلا نال كياني نمجيرلا تاكاناو ظ
 تقولل يشأ | دعي نهر (رساحمإ و ه]لمم

 تعب ربوانوا هني ر ىكقو ىدح :
 عت قيامانصر قبب لب خسنلا جي لطسال 1

 أنمر ٌتِنب ماهدحا تاذ اذ افاعم نيدلاو ظ



 مايد بال قلطمرب عازنتنالاال اهريعورردو لبر
 ظ ناين ةراعاوا ةماحاإلو نساالو يكسالو

 ال ليقع خالل لك اهذابزإلا ننهاروا خم نمنم

 الاوابر ناكل. نلّضواَبر هنال نبت لنع
 _ اكاثرملا نهرلا عابا ىهاوبجحلاو هايخالا نيو
 ظ موهرلا ةأنلا يلؤمإلا ئك تاراشلا الأ

 '' ءاشالا قدا غهىنعمإ و ضن ابلكأذ
 جيس كلل ذي عاضتنالا نبترلا عركي هنا
 هت ذا ليثص عاؤتنإلا اعفولذ نجرلا حا
 [ دف ةب نهرت) طيس مل واي ىعتمراض
 همهر زا يمحابزعا هي د نئترلا بلط

 هل تاكأذاإلا ننس ابنه وئسم سيصن هليل
 جرح دين دارا ا عودمم مجم

 مدع
 ١ "سىشلل اًعيعتع هنهرس نيرملا لاسم
رللا تزقوا دلير اع ى هاتيد يلط ناو

 ّىه

 "الط هذا ئكي نا كلا كر ذك

 ١ مس الوا هيد لكزل حس رضحا ن



 بيحاولا ا ظ

 ناهمزعراعنلاإ ل ملععلا ايمي تلاريلع

 يو روم تتسلل ضدك
 هيب رسوب مل هسايش عملصا عل انصحا لع رادع 0 ظ

 هيد.اب ملك نا | نهارلا ثكاو طق ميلف يأن ا
 هك معسل دا اذاهاكانهو كلمام ]
 ماد هر اتمحا ف غري اذ الف عب ماذا ما ا
 ظ - : تسلا ئب ارح اكلح ٍ

 نو ضصرلإ ميلا موهدالو ||
 سي ]و بتعلا ناكصرعمب 97 ' 93 -

 هنيدم ىوعدن د ادزك

 روي اما اف تعد كال 01 ١

 نشد ا محا هيدا ل ظيت تين رماشلل الو ٠
 راضحاالو نعزرلا صاب لدهلا دنع و ضو دق ||
 نهارلاسماياىا عرماي نم ىملا معاب نهر نع ظ
 هضيف انا نحو كل دن مزال هلضيعز ىح |



 00 و

رلا نيكُم هنهر هعمنبت ملال و
 1 نها

ا كح نال همم هند ىطاقبل ههيد نم
 ١ انعرل

 ) انماطلككالو هانيد بتي تح مال ربمعلا

ضع هارب اذا هند طعن يت
 " مك ه

 يملا ضيفي يحرتهر ضع
 ' تبدلا نم

 ) يلع بعو جساس ان اجعااهبرسوا

ايعو هضنب اقف نببترإ
 2 ”تولاقاحمل

نيعحو ٠ اهي ايك تتعب لففح نا نمعو
 !إ تيا 

 مبخنو هما وعس او ةراجاو تراماو
2 

مسي نيرلا لوسي هنت
 ّ نماعياناو ه

حى نهرلا مان حج هتتي لع
 ١ عرعش

 ا ا
' 

00 
ْ 

ل وعنا نق انصر نيكل ىتدرلا
 : ايلنبحرم

ؤيلا بع او ضئاورلاراوشناا انه
 / ءاسعز

 '| اتنامز يةداعلا ترج كم تلقهسبتن
 "امل

 أف



 ىلعاساي نامضلا ىرل بف دانه بلا ظ
 مبصانو رامهجال لذ ةينتالاضيسلاةل يسم ١
 الوتس كي تدل نك سبايا بشل تال نمضتف ةارما ناترملا ناكذا إلا علا |

 تودلقتي ناوجلان ان مالشلا ل نهرلا
 سىس ىدمدلشلا إل نيغيس غي دةداملاك 1

 . ةزاملا لا هحربضا قود نمرلا ماج ى!َشاَخ
 ال او ننعم ىيت ارسل لتي نمت تاكناذ |
 اني ىنمتم نا متن مدد دلفاظفاحن اك
 ناكاذا كميل اباضتملادرجب يا هد مياعانشف | ت اعتني نينرلا سبح نمعروكتملا دمقلاب |

 لضُفلاب نمارلانترملا بااطوالاحنينلا
 لجاذاذ عرنعانهز توكنو تفك ىلا ظ

 نم دمفل اب ىتم ناو هنيبب نزع لحالا
 نا عّمعاتهر نائطلا ناك سنع والا



 ١ مريجاو هكع نان نهرلا لس هتال هْسدانمت

 | «تعمرملا يلعمئلا امو هظحاحو هلظنعح تيس

 ] 6 عهرلا مهد وان اويخول هابعار : 0
 هلا جاتجياهالا نا هيدلصاإلاو نم رايب
 هذال ئهارلىلعذ هتيقبلو هند ئهرلا

 هبل هسيعتدال ىيينرملا يلعذ هظفحلاناكاملكو
 نهارل| يلع طيرعْس اول هته عيش مزلبال زدا ماعلو
 تفالعت هدر نماء او ةرحلا نع غيلاتسبت
0 00 

 أرالع نومنملاذ هئامالا 1

 ل نمزتكا هتمقول نمهالا "كك د امالاو
 دقو 0ةرئفو نمارما جلا همازكو نهتم ياعمالاو
 اع :لامادأذ امهندجا كع بهو اه لكو تب ا

 تينيخزمال اندر ةنجو مىعاملا عسانا
 ' انيدراوحي  مىصن الب ىصائولارما درجت د هيلاوجري
 ظ متصل صرب ال ؟امالا نعو طقم يقام جرب ال ميلع
 رجلا ملم عزب هو ل اغا قلتو طم مفاح

 جل

 نإ



 لص يمرملا | اند انهزعع نهزلا قتعارلالاق ىلز

 بالا اول نش رمل وصل اذ يمتع تنشر يذلا 1
 هضص دمد نهارل يله در نتزبرملا ىيداول ام ثالجت ١

 نهرللد انهرب اذ نكتللا مل نمارنل لوقلا ام |!

 هضيئاصولو ةدابزلا نا شال نيدلا مس وأنمقا |
 انهرب ناو د أفضل ىنحذ هرامك ا نيترمالوتلأف |

 +.درعبلا بوجع مزازبناوطلا حاشال نهزللف ٠
 تاو ةدرولا خت اهكاتيمإ قدتطحلا ناكاذ 1 نمعرلاب 1

 اذكو كلرلا نعمان الا اذكو مومو له ناك ْ

 ةدولإ بزعم مد| ىلا قامت غرب نهرا يذل! لّذغلا“ |
 ئاملعلو تيضاتلا يدان بان تلغيم

 اننمك اعلم يواتنلا امو مامالا لوت ةرغا ْ
 نشرلإ مث اذا ترحم نقعد ا .
 تيتا اذا هانعماولة هت عماولا5 هنداعونو ا ْ

 همت تناك مكاعدداإل لكان ركود هن هش
 فايل لول صملاةركذ ا نك نيرلاَنَم هيداع نقم
 الكر جالس ابزرا كرجيام يما



 | .انراؤم أد لطمرماهكزيمع نبوكممرول اشم نصر زوي
 هأ هنا معلا واوا متن عرتعو ا رككرط نمايراطوا
 | سالو ىداشلا غدوصو نعبتلاب نمضي دس
 /| يشمل عبرا ئالا تهرلا لبق عيل ليف ام
 "| هضشع قلئملاو ين لصتملاو لومشملاو
 | اسس زوي ريدملا ريغ هدوجو لبق وزب
 . ياشملا نهز زاوجف ةليحلا امرتدو انهرال
 ,| تقتصتل مهرب مرايجلاب تصنلاه عبي نا
 : هل هل و لظن هندو قنضملا لاة ويبل !ذيسند من
 *| تلك ايعراطلا عويشملا نق قيعشمل[ىلع عيسم
 ظ مهد نااها اولئالا اينحلاب مال هنلعالو لب

 ” ترهز نزوكب لك عو ركذإ دوهنو ا ركذم قف
 1| هينسفزياضيلاربونت نو طسامكاسا ءاشلا
 !! فما عيت يحق امزديععلا كليحملاذتلق
 /| ساروصر عيبب اشم هرار نصب نهردارا
 ' | يركشللاناواع نمتلا هنم صيقنو نهرلا اط
 : ١ رايزملا مكب عسلا ضمنت رارلا ضن و رانملاب

 0 ام ئ

1 1 



 تربا عاّوغ او ناب نهرلا ءلزمم ءريي قِتفأ
 تيانلا عويشلا هدو صاوبحلارهادز ف قنصملا

 تيب ىتتس :اجول و هيجل ولولا نق امل ضن ال ةرو نضأ(
 كل بنع ةعاضيرحالا و انهر امج دجا نخل اقو ْ

 ًامهدحا نإل نيرلابانهر ريصد (منم لكن ضم ناثأ
 20 نملابامهذ نهرلا عسيشند لضالا نمي داب يدل
 ضاةرْرالَو مود. اع يلع رع نهز هلو ضيالفا ظ

 يشم | نهركأ اهرستعا نك د امنو دداتبو لفعو أ

 تم وهرلانالصالاو لفغلاالاتتالاو شالا
 ةانتمال نوال مقلخن وهرملا ود ضنا كاف
 ن اويح مامالا نعو ررد عرحو نوهرم ا نمْيم

 ادوعض وب تملا نهرولو ريغ الب ضرالا نهر
 رو اج لاضدا تال قتل من احين اعد للاى
 ءهانيب هكريشم ناطمخلاو اراد نهر هيلا د

 فاض ضن الو مممرلا خف حنايا نيبو
 ظ نهرالواعجن توكل هكرتشملا ثاطمسلاب تكلا

 املمث ضقولاو دإولا ماو هنتبايلت ربدملاوزلا |
1 

8 

١ 

١ 

1 

( 

١ 

١ 



 : | انارالالد ل اقذ د نهرلا دوج امركذ نهر نوال امرك
 ويبلا قارتعسا نون كردلانالوةناماوّميدوك
 "دوغ جرود الزم ارك ذل اكل فالتك لطاب مب ىهرلاذ

 دي ف عيبملا لش ةمقوا لثمروب ياأه يا.
 بهذ كلها ناز ىلإ نوضم هنافويانلا
 | توذان مؤ نسف ف حللممرصآسقءاءإلو نقلا
 | (اشرالا انيس نأىمالا صح انما تدلخع
 هنذلاوءجيانلا ّمرجاب م ّمعتشللابالو قنهرلا نم

 ٠ نيهرلا مه ملاذاو هدونرملاو ناو تيسملا»ه |
 كلهولذ هن نهارللذ روصلا عنه اش عمتك 

 مابا كحال ذااذابم كح بلطلا لبق نمهترل
 امكن ناو مهبرردص كلا لل ذات ىلا كبف
 ماسلا ىذوا لس نم اهنا هتزاور طن هرالو
 اهنسرترمإ ملا ىارإ نكد الو ىعذو | ماس تماهسهتربو ا نهريادا مسهل ةوجخالايا
 اوه ىلمتا ناونملاهسكتع يو ايمهذ وكل اجا
 ”نوياطنه نيبفل نهرلا تنص ى أن ششعال «نلع

/ 

| 

' 
 آ
ْ 

1 



 لدب د بوصل اك دقلاب وا |تمابياابرشفا ١
 ناولعا رع مي نع مانملا ل بنورمرماو هجخلا |

 تاتامإلاك الصا ”نوعهمريع نبع مالث نايعالا ١'

 بوصوملااو ابرسمب ”نوىثعم نبعو عياملاه ف |
 طوعومولد نيدلاب معددررلا يّ هماعوموخعو ١
 صعبلارإ ودرولو الشم ئلاك اذ هنصّدم نهر ناب ١..

 كنب نو نهرلاازم كالا ذأ ها ءاربجال و يّساو

 نيسرلا نم دعوأمزيلعاتوممعناكنبيرملا |
 واد ننرلا ن اكاذالرتجنهازلا تملا للسمك

 توفمم ىبو زيكا ناكا ذا اما لقاو)ةمّتلا |
 ناي همسي نافذ تنيلا دق ساذإ انه كولا ا

 له عيب ف كلهم ادينج هلو نا ىلع هنهر

 تاتو ابوئممرعؤلا هءالاواهرتعو ٠
 ريش رارٌوملا يبي مث ن١ نيعرلا وس ئلع نصوم

 نموسلا لام سارب صو مالا خي نورضم ظ



 مل ىلا وعر اصو شهلا نهرلا عللهانأذ - 1تللمم بد هيوهسلل امري ىرصلاو هسا نيعاالطي كره تتض ليو افشل ناو مدلظلا اى داخاكخأ ده وتسم نيرا راسو مهتسلاو اجرعلا كسلا ف نهرا كله ناذ هبذ مسه اد ؤوساا
 . هل سماإلا اقسا لالا ن مارب نهرونم نمد
 نايكيال سووا لاقو كدا نك تونا مشاما . تيرولاو اّيوهعم ء[ لمي الوا انييف هعاساو) تال ه[ نطل اربع هيلعاني اك نرمي نعرين ا بالا د مداد نا لاا كح عرلا :ائبل هنو ماسلا لم عيذد يلسلابر مري هيد هاسملاباجيا ميشا“ روكرملا سف وب نقرا ثلج ناوبهماومعامن
 رقصلا سرلاررف انهم تلعازا م كلذ
 ىو نصل انما لا ةونن اما زب ال لقا
 ١ تدلنع ىملا لايوقتلب نابدزي جال معَ

 2 يشالاب اهرمجو عرجزلا ىف مزح نك ىدولا
« 

 يي. خي

 د6 ح3 همس

 25 < ©6560“ هوبحا «ةهجح 60 جيكحط*صم جا ةسععمس كل



 زيهصلاةراو شع هلام نهر بذل ياه] واتت ١
 و ساس

 01 ادم ”" سلال ا مكه

 "مر. ديعتد الا ىلعا هيلع ميلا ياها نيس
 كلذ كنمالغاذ صولا فالذءرجئملا هاا هزجإل

 ,تمرلفط غاتمزهر ٍباللف ه 5. ءازكوهيحارس

 ىتترابعو نيصخسك ل بح ّسمعش دونول ذإإ هسيفلا
 القمح ليك نال يببولا فالذي حنا لامن غل
 ىف هماغو هسسؤاو نهر قدتعلا قرطيلوتب

 رميط نا ةياذوا لنا فيع نتيو مو ففياللا |
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 ١
 ا

 باب لباتملا نع ةدورملاب ةريهالو نسيبه ٠
 م

0 

 2و

 لدبي مصو مشيه سكن لاو ل ضان وار حدسلا
كلذ بمد دركأ ناراهنا نعوبص 1

 «بلع نسدإل نا 

 لدكملاو 212 !نيهر مضل ينكل ام نهرلا

 ةسج ف الئعروكزيلا نهر ةافصزنوملاو
 تللهو هنشحي ناورهاظو هو ةتمّسن نو

 اىهلاو الغدمف الو هليثواان زو هع ترم

 ديازلاو يدا نبرلاناو هاظف اب واس ُِش

 از ا



 بام يبازلاذ هذا !نهرلاد أو نهانا مزيف
 ارهري د نإ لعطبع لفيع عاب هينرس ىرصوررد
 هلزمكىعجبوا هشيعب اثيشب نمئلاباكرتشملا
 انولا لع اهرمضملا الو عتدنمعب كلان
 نصا ةاوزل هيض هدانا و مد ال ريع هناا
 فاالاح لا ىرمشلا عباس تزل وعلا
 أ ل ونصتحلا هر طولا نهرلا هميقوكمي
 هاطعارقو همجنارن اعرتنملا لاق او دوصقللا
 ظ كلر معا عانه كسا هعيصونعاثنس
 «تنيهرلا هيمي امي هلففلتل نمر بف نمل
 أ هم ولشلاو فاشل ةدلخ كاعملا مرعلاد
 ْ يرتشملا هإ لقاجلا شل ثا تاكو

 بودول هنيه هارتش يذلا ديب اوهدإ
 ١ هدمءاتحر نوي ناؤصب ا
 /| ناب روبح هنالانمدايكال بقوا
 دو لك هزكع دمت ار وي عسل ناكول ين صام
 ظ نا يجز 5 ريثما اطباق

 0 سد
 لا



 مْسفنو نإل هب قد د ديز اب هعابول و عواشم ٠
 ا نم ]6 نيدب ئيلحر سنعانيعلهد نهر.

 ت اف نيكيرشربغولوا اكن م نعر هاكومم
 0 هيوم ْ
 يري اه ناو يز# ةلاهمولانه حالا قمت ” ٠

  ٍقلبزةببدولاّلِئ ها صاوام)اذالخهدنع ٠
 اميسالا ضن هتصحاكنم*كلعولو
 سال ز>زلا نهر ملكف اهءدحا نمد ىتف ناذ
 داو قف البا صتم لك بيني نهر ثيعلا لكنا
 ل مءاميلع نسي ايحاوأت هر كلعرانهر ٠
 ال ذا نيرا لكدافتسا كا هك مو نسلا |

 فضانال ىلا نيايمع نهزولو عيش
 تيلالت امتا نسحل هتصخح هاند | مدخلا ٠
 تااهرحا نمبقي نارل نيرلا نماَدَس | انمار ىساناذ خيا ىف عيبلام ١

 هدنوتلويبلا دلت هل ع اماكدا



 ١ تاع يال زعلا نما ]يصف نّوعلا
 يلع نيلعر نمي اا ىزج هيب لطبو
 برعكل لول انه نهر بيحاو لكنا ياهثدا

 انهر هلكت وكت [ديسال هضّصو عرذ ع الشم
 نكعالو داو نر نق ك/نإ انهرتدلكو انه
 َتكنِخوأزباربف خوشلا موزلإ ءانغنيمنل
 ات حاله هابكشال ]طابا ةناما كلش

 مص م اتنا ابمانعد ا ظ

 اند ىف نعرلا ناكاذا اكو ىلدا ثدقالا
 هعست هسبرول قحاديلاود ناكاهمدحا
 لاما ونام ىبعلا ها ىا ميه ار تامولو
 نسسلوإ ا 0 نا

 نهرمو هل دحأو ١ناآد فييقلا

 ممتد حا و لكس ىلا نكّلك

 هاي 218 ابل امتع |ةهرمسلاىا هنفشن
 اغنحا هاضداشلاو اذا

 .يكت مل ءرنع انهن حاولت ل نودؤملا
 و



 انهو لاقت وعملا كالم كلمت تكدهاذاو ٠
 مداعانهر ركز بولطكائدر اذا هاظ
 ال الاواتهر ناكركرتب يضر نارا هداؤمو ٠
 . هدافا امكاهرتعو هيحلسا تالطا ]هي هيلعو ٠
 توبرملال اكس لالا برن يحل توكل .
 ناهم عزل لفي انا ليقود نذاالبانهر ٠
 ه5 د ٌفنصأل عرئاو هتيدنعءانصت هقح ٠
 ادن انه راس شس يش |

 لت انهزاصتمدحاو نكي ارهدخاف
 بصع يرسم هيه م[ هدحار اعنا .
 مانتن ال لاح بضغاذاالا مكولهئكعهرلا .
 بأ ةلدلإ مذ ببعما نهارلات نان خر ع ١

 قع مو ياه نمزد منكر ذمقدن
 ام دعست مع عّصوو مفومنمنو نعرلا

 ننءالررف تدع خال بصنام بشلا ٠
 ىمسدعي ال غّروُطاو ةدارزلاال نهرلا نامع
 طلس عرشمد نهرلاّى لجالا هنتضاليشا



 ٠ ثراومحمالب هىبي نيرندلا تامو نيهزلا يسر
 عرها نعم ىملا عضرتف معطقنم ميديت نهارلا بالغ
 مودي نابي هتي بد هعىبسل ىءاقلإ
 ' | هراهىتمازلاءأبو ثراو مج فد تأ 3
  ئضرل ور منلاة وس دج بج

 باح ناو نسرلا رع
 0 و ويلا 000
 نت ناو ىح_يغاملا لا هعدر

 0 دنع لاجان اكو يمال 3
 نطرلا بس دابهوسي نالذاح احول
 داق ملول بد ىيحس لا دلع بيا 2 ونموب
 ىلع نهرلا أ عّصو اذا نترملاو نهارلا
 ُه ”نتيحايال و هنيفد دو لدعدب
 انج دج ىلا ومد ول نموه دماغ دحخا
 0 . هيدوم نيم نلف مذرولف امتعتنا

 هردتع رثعوا رذع مالوحو هرمد ممدحاو
 سيصتاليل عد ان هر انسه رولا سيسلو

 أشماو
 م



 طوسم غيمنلا رول لهو اهّصممواينماف
 ضصرملا ناطنم كلب كلها ذاو تالوطملا
 أه ىعوا ل بعلا كود ا نيضرملا نهارلا اكد ناف

 ليكولاول لف لجالا لولج دنع هع
 تيكيالاو لكوملا تع عيلا ادن( نل الها

 نليحو لامولا وت لمكتل سنع كا(تلالها ٠
 دهب هعأنو لقعي ا ءؤص همس لكوولف
 فاو تمس نافاعلاو ولج مدي هعمل
 نمهلرلا تومي ال وهل لحي ل سعب من مرمرلا فقع
 لانك ىزنبقملا تزل اب مونلا تاعرلاإلو
 قاملاوأنهاهرحا موِحو نه ةدرئملا َدلاكولا
 ؟امتهإلا ىيع خيبلاىلع ىبعانمراماولانا

 طاب الا ف نهرلادجن تطشسولازكو ٠
  ضوداهفماة ايه ناو اعرلا ها ظ فالخ |

 فالخ هتف عربعو خي انرسررهلا ملقن ام يلع
 كيساولا عب كاعرتا ثلاشلاو ةرزؤملا دلاكولا
 تيدا نساح قال أب اذاعيطرلاو شيرال و



 تو الؤم ننيلاياهشيحيلا مصل ناهل ناك
 تيعلمقد اممع ناكأذ انسائياو ةدرزملاتلاكولا

 1 ١ مايضزابحرل ناكأم نهارلا قروي

 لاكولالطيتو نهارلا صحيا رمش ممن

 هيصو نا نائل نميو أّقلطم لسثولا تومب
 ىجواولو لصالا باوه ئالخ منك مقلع
 اطورشم ناعأذا١ل ا معد م هعببن نعايلا
 نفكرعا(ق نهار كلع الو مل كولا كلذدإ
 ف لجالا لع ناف لغالا اصر ريب هوب
 ابك هب ل ليكولاريج !نعارلاباغ

 باغاذا مو ملاب لولا ق لحام
 ه«سبج نإب اهيل عربجت ناذاهأباو كوم
 أدر ىنماّيلا واب كلذ بمد جل ناذ عيببلامأيا
 نمتملاكنمعر نعل اف لمحل! هعاب ناو درملل
 ' هعبب دس هنمت قواناف كلمت زن

 نكجرملا

' 

 ١ ةيؤللا فالك هجبب ول ناك ةياتجلاب وف دق أطخ
 | ةسترو ةبيحت ةعبب مو عيمجناب قلوتم



 عيلان أم تان نصنمو نهرلا قتشسافايترلا ١
 نهارلا ىينملا يرض ىرشملا بب ىاكئاه ا

 قتلا عيبا صديد عب بساغالاشيالا
 هن نوهت لرملا قتيسملا نموا ن|ند ظ

 ايمو نهارلا ىمقن لرهلا يا وه: عي ميبلاب |
 هنلاهادااك نلا هت نت ىملا نموا نهبا |
 مّكلم لدن هال لدعلا ياهل نملاياوهو

 ةورتم ةنيدب هتهان لف نارلا عجربو
 ركشمرب ئئاجبات نهرلانايداو همصتَف نالطب ظ
 2 مرو ءاريشم نه ىةييسم ا ءذخا ]

 ياوه هر مدقاولاال هممت لدعلا ل“
 هيلع صر اذاو هاد ىانش اردا لم لرعلا ٠

 ءلرولاههر ما ئترملا نغلا لسسو نما ظ
 قاع نهئرلاواوه هير

 تسلا انه داز هنيدب ياهي نهارلا ظ
 عجد نه هرلا بمد ملأكولا طش ناوءعائولاو

 نعضشرملا صف :اوس لهزمذ نهارلا يعل رعلا ٠



 هنو نملرلا نمو نعرلا ىدجياذ .توممرم لا دن نشرلا ك[ه ناةالوإ هم
 .ارر) همقلانمركا ىمغ ناد هنيدب نهرلا

 حسو نيلا عير ءلطزعسين نهرلا داو ني
 رداتنحلاو خيهرلا ف كرضتلا سما
 تؤ عرج يلع نهرا ياتي اتبحو هيلغ
 < تمهد م غ) احا ىلع مهر نهارلا عيد
 تلف (ىنحا بعون اوهام د ؛ اذا

 تاو زاجالا ئئوصْق اتعر هدر اصو
 مييعنت ١ هوس يشكو ويملا نسم لا م
 ا ؤ و
 ةمروا ئمرلا كلذ يل نيص ءاش نا رابجلاب
 د ان موويبلا وسجل قماّملا ىلارعالا
 .هعابولو لئلا نهرا ملاعب مو ماشا
 انصر نهانلا هعاب حر نمنهإلا

 ص



 اناا عيبا نيترملا عنج اليك رضا لصر نم
 عديل وقول نا عز اجا لعاشيا توموم

 0 مدل اجااصراذ ناثلا قم ا

 وو هبهروا مرح م نهارلا + ع|بولونزفإلا ١
 قضالرلا فا ةزاحالا ىرترتلازاح اخ عرنعنم

 عيفسلا لوصحل لالا عيسلاراخميهلافا |
 رداد بيقتام ىلع نّملا همم لوخب
 ّمقنمالذ اًةروكرملا دوقفلا نمعربع ندد
 هةحلاطاوسا َنْراِحاتن اف اهنم تضرملل

 هايشودلا دعس ؤنيحودالالازف ٠
 نم هع اي مدير نم نهرلا نهارلا عاب
 هركيتو ماشعا صد لوالا رسم |نسترملا ٠

 هتهر نهإلا قاعانن ىاهداليتساو
 الآح نييرلاىاهّيددناكوايغناكنأف
 البجؤم ناو نهارلا نب هتيد ميما ة خا
 | 3 | ملولح ناز ىلا ه) دب نمررلل هتك ذخا ٠
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 لضفلادرو هئمحنمول هقحووتساح



 بعلا يس ىتولاق د١ هم نهازلان اكن او
 عدينس ئلعوخرو ننرإا نمو رمق نم الا
 لك ئه دال لاهزي دات
 .. دلولاءافربرملا ا نليكذال غوبخر الر ننرلا لكم
 من ندورلا نهارلا قلت اذإو يلوا كلم

 (":رضرلاورم امنع هئلت ا 11(

 تىسمولاف نفل انج يل ضعبا غلتا ن١

 «تفلله تيل همهم فلل يا هتمزن
 ظ شاق صامت غبتغاتحر ةمملا نوكتو
 : وي رتنهف رتوش نترم ا ىلع زنا تغ
 تدان ضَسلاب ايوماعم مال َضَنَعلا
 نسهرلا هترم لاي رش 3 داعإبو يلدز

 يام هييعشل امنه نع مج هارب
 0 د ىف نضرل !كيه ولف داحم
 منال ةأطعا ناكولا اج انا تلف
 ىقن نهرلا نب هيج زل نين ليفكلا
 ا 02 0 رو هزخا



 مايضداع هضبف داعي نا متاطرات انا ضكلا ظ
 تدامؤلة غرد كاهتمدراد رس نهب ىلل د ظ

 دار ينسإلا لبق اك لتعم نهارا ظ

 نيلرحاقمل |مزولارياس نم قبحا نهترملاف
 تب ناي ايما ض دحا معذواواءراعأولو ظ

 تي ا ازيزع نيدو ليك نائم طمسررخاملا
 عيبلاو مر اهلا ضالخ ناكامت انضر ديم |

 يدحا نموا قهئرلل نه ضرلاو يملا
 هزي ثتعرحالا ن نا اهدجا اهرشاياذا |

 هنو داع ةنراولا فالك تنم ز ال دومه
 يب انموزل نعل نهارلا نم نينرملا عيب
 . يضرلا ناك أشاث,تهر ليف نمارلا تاسول
 نمت ىلا نهارلا نناولو املا عوسا |
 نيهرلا ناو وار رعتسبا يف أ

 همم عاملا دمدوا لولا ئ عيت نالت |
 كلم ١ نهر دعم اين نيب كل ا



 ها ب تببيييبيبببببيِبببببسس - ١ - حج اص محل

 يكل )نإ ةلف لايتسإل اورج ادنامت

 0 ددتحبر|ىلا دب توسل
 كف كبف قترملا كاقش ككولهلا ِتْووىا

 - لوتعلاذاعرع ينهارلا لاقو قدما ةلاح
 ارهإل نهازلا ةتبلا در كتمت ال ىزرملا
 نحاول شدصي الذ نهارلا سس لاوز ىلع امنا

 ْ توب ند ةهيعب مذازب كالا هدوعو
 تسمرحلا هداجلا مون نهرلا بون ىسإ نإ

 ااقو ب فوج تو تءانع

 ومِن نبل نهازلا تف ناو 0
 تيه لوقا عرمدو اه سا ادع قرزك
 بالا زهر رس ناىصلا نمواعء افرق ا

 ولهوناجب هن ىلع نرد ايس هانطلامنم

 ظ نمنع الزم نكبلا |نمزعلا» هاتمأد نيهرلا
 ' . يمول ئالخع ةدايزلا نود تيدلامرت بالا
 عيفش نا مالا نا قزول اهتم نم ذاذ

2 



 يدمولا كي نك و مجالا تع رتعسفلا لإ
 ترد لإ نسل تالا تامو نب الا كرداولو 1

 لام ِْف نيالا وجرب نيبرلا انهو لج عا
 رطتصس تال هنسشنا هنهر ناك ا بهالا

 نمرلاب رؤامتاديْس نمرولو صرلاىؤل
 انمي زمويو تسرترملا قحاف فدصنال عزتي

 مّرعراد ىهزولو هل وخلا ىلا ءدرو نيدلا |!
 ىليم نهرلاةيبو زابخأ هيحاصزاجاذ
 نهربل خيش ةراعتسا ت20 يلوا نهرلا تمتص ١

 يشب مريمجوو قلطا اذا اتنبانن نهريت ٠
 داليوا نيمو بحد اره نتقانلع
 هب مرّيدام تلا ناد تيييحو صبيه |

 نهم واريعتسازىملا يم نبعملا
 تبأب ىتحملا تاخذ اإّلا اهنملكيكدقلل ٠
 كات نم لَ نيو سحبت ارلمعغ |

 ميىملا نتن أذل حلامششل اخي نمد م [[
 ناضل امكلمل تنمهزلا سع معنا تكلل



 را ىول ابو تقءمأه وحرب يقرا نفع ناو
الأ تر اينع دره ىذاقذ اذ قامت الا قرماك

 
 فيفا الخ بحوو قيرإ اينووكسع قير طاداص

 ١ نهزلاوهوز يتلا ىلعمودا تدل لم
 ' ملك حكال اوان نةممولك تاكا هيرشن د انمتمل

 متم اغا جانا تومطمل ارو جفضان ىعم
عو ماسي نيدلا نم بهنزو بيشدولا ناكر

 | بمج

 سيجا ريوملا نهرلا ياك طال زيوملا هلم
 ٠ نتهارلاكعويفملا مهر م لوشل رع ئبترلا
 . جالا الذي ككم ىميلخقل عربتمريغ نال
 ' تيدلا ناو ةملا ئبرلا واس انا ن<وااع
 ١ مر دريجالف لفا ناو عرمت ببازلاذ بذا

 . انلذ ضملا فاو هرععو يلب زلا لككشا نك
 ٠ مدر دل متجاتم مهتم ىق هرلع جرس م
 لبق نهار اومزاىعملا نهرلا كه ول هزت
 روا هسرووسا ناو ىئصد ءعيهلراهتحر

 داعم نلاخ نيمازال لد نم علل دوكو
000 

١ 



 مالنا ني نكت نا شل اف الخ نمد الف تاقولا بلا
 - داعم ىلاخاذاريخملاوزجاتسملا هامل نعأ
 اكوضلا ميلعا ىلع ناىضلا ندارببإل قافولا يلا
 ايدالاركس دال نهارلا كوتصل اذ اناس نحاول ب يما
 لودلاو مب نهرلإب مرهاامرمرو فاضل خاولو هل اد

 دعب ةىيعلاو نيدلا قافلتحا ياله ريعمل|

 أ اقه مرهتسم تامؤول ودل م نهرلا

 اًصربالا ءابي الف هلاجيلع ف ١ نهرل اوانؤيدنأ
 نمارلا ىلا ه.عسريعمل ا داراول هركلع هناي يملا
 امو نهرلاب ياهين ناك نا ةاتصر رجا عيبن عيب '
 ملعو أ :كعمويعلا تامول وهأنم هربالا ءاسالالا ]

 تنمرل | دريو هنش سد اضن نهارلاوا نسا

 نمجرلاو مّمْخ ع نافذ هافخ قه ئذ لكلصم
 يك هتثرولو ايهريوملا ناكول اركهل اجو
 هنري دواّصق بمد نهرلا يا عز اريعم اشو
 ريعملا از تلطن اذ ثروك زل رثطا بديا



 الستالاوويباذوم نان هعس ه«:ةرو نم

 1 اذ يخت انساك ترم نضرب لا عاب

 | ةيطماضيدوا حلك 0

 ١ اهنكا:هنير نملعع ماو ميلع نيحملا سان

 تلتا مال رن ايلا ياام نح تنم نيد

 لحروو همزلاذاو حامض «مزلو عرع كلم

 ْ فالئالاب ىارلا هسزلو عررّمج طقسا نيدلا

 بد ارضك شحم ىرلاول فهو نعرلابال

 نسترملا ىلع يانيلاو يش هذه طقم مالاو

 ظ روعاول بكل هدد ىوسس نا نمترلاو

 ابيب سا

 | تاعبسو هردع هتدد يش طّفس هثيع

 | ىلع يا ديلغ نهرلابانحو ايكرتحربو
 فا كرها سلام لعرو نتررطاو ىهارلا

 مادمت بجو حو تع دب انيلل تناك نإ لطاد
 ١ تب دوعال ذا فاراغملا نو دىسفلا يق

 | ضاقلا جوم تتاكد او دبعيورحذع
 ءاشن انحزيرلا لطسو هنمصرقْند ةرتعت

 | مريخ



 نهرلالطبيو عا شو ناتسؤلاةرابعد 1
 ىلعو !نهارلا نبايلع نهرلايا هتان ٠

 ّىدح م ىصلاق مريوم هما تانرملا تا
 أتببل ىتيحاوه ذا ىنحالاى نع يجول عايش ااا كي تناك ناو ىرفدواهقسل

 حممسماإلالموئامهمدعولجررلتمفا | مثيدام ىلامتمتد تعظترو لجوم قلاباؤلا ٠١ يداي اديع نهرولو كلدز ككدلمالا نه ١
 دلب هتوك غم نهارلا دعم جندل | محل اضف ةيال ياابن تاتزملاف ١
 بجوال ضساداصش نال صالاو تق ١
 ةىيعلا ناصع ئادلتك قبلا لموزعس |

 اتم ةياملا ضتو نهال رمإم شيامع |[ روك ملاببعلا يا هعابول و أنسإلا .. | نمل انو وسصزميصيف 'قيسسالا | دي ىلا سوانا نبلا اكاذاف
 هل نداام مال يأوي وِمروّمل ١ ١

 ظ



 |١ هعارو هذّؤتسا ماكراص نهارلات ذا. هعابهعس
 هعبسب ن داس ساب نيرلا ناك طالهنفب
 1 هتمتد ببعاتقولو هتمذو قابل ناكتيأم

 || قيدلا اب نوعو نهارلا هكستمارب وقبض تنام
 || امل لوالا امم ياثلا ماّتمل قلالاومد
 1 فا هنيدلكب هكتشا» اخ نا ديلان دامدو
 1 07 ةناةجئا رهو هتان نينا يع ع
 1 كت ىتملا دهاع حبكأ بهاومل تبهاوملائعغربل طر ثلا
 | جيرفتلا كرت ين أف كوالا ىلع عورشلاو

 ِ هبكلمزبال نرنرملا هاند اطنح يعزل ىلوا

 | هقعارب هد نا تكلعإلو وثب نهارل ىلع عج مو
 1 ن١نآذكرملا العال هنال تن اتم ا ىل وإلا
 | هاضواباح نإ نمهازل اضدو اضل نمحبترلل
 | نهرلاتمم نمزقاوا أمزح نري ا زهحسو
 | ديلا ةمفررو طفي ذا اولدابوايضوا
 1 كاتو نعرللا نحّفاملا طّمِس الو طقت
 1 فلا اذ ئرملا هارذ هّتبدر قرحتس الام

 هاي



 اناا هرلارا لش ولو هالو ا عيشارلاهعاب ظ

 نيرل نع نحو نهارلا هىع دالامكلرساوا ٠
 ةيارلاةداسحاماو هما ومانهر ضد مالفلا ٠
 هاو ةدواس ناب كلهزن اكريضنو ري ْ

 عد اذ اي هتهر مص اي نهارلا تاه هِضاخمإ
 تام هماةسهماّتول هيد ئدحدو هتديرع

 ايص يضطوو] مالا بضن ىعورل نكت م5
 هتشروولاذهد هاعماه نال هبهيبب مماو ]

 ن املا ىف تيلاوتعل حار اكول از امص
 بدول هر مرد عرهوج هصيلتخ جلع
 ترم صرع سنع تيملا ىلع نيا دكرتلا صح

 ه در ميلو ةيّمبلا ىتصر ىلع مهوب هيامزع .
 مدل ادتعاولو بق درلا له صني د ىهتقم ناذ ]

 تثصا ندب نهضرااذاو هندد ىقويمو داح

 تنصملا نمل نيعم ف هرردناحزحا ىلع

 نكنرلا تومب ١ و نيهارلا تومي نيهزلا لطسال
 دضرولا فتعانهر ىهرلا قسو اىتبوم الو



 ام 55 مرد معرف

 ظ ل عرتمب وهز مهلا

 ظ يناع ةمهلا ال سرعلا تاصيل او ةدادزلاو

 لتومهتنا نان هيلعو لاكلا نبا ةزاقااَن

 ١ هاش هول د الثالاو نررود ا مهس مررو نع

 هن ال مله بد ال دواز وه عمن عم ع اهتم
 ظ ايقلابلوملا نوكي نسرلا نمزنكا اهيسفد ناكول
 ع ذالب تتتاف هنتفماح دئام/ هضم

 ظ ىح نهض ىلإ تم ةميالاعاه داس غئد

 | (جيهرلا لطس لهو ةئانو راثاب هسح
 ظ كه رز يداي نيولإ ياؤمدنالوت

 ( ةاتلنعت تناعادا انب نلت هب نهرب

 اكنيه تلح هن نمتملا اتحد عسبملا

 دومرثنملا ىلع عقد عيسلا دوهب ال ثيح

 عيبلاو كدلولاب رتب نهزلا نا َفِرفلاَو
 | نموا نيع داولو هب عيل نمسا لد

١ 



 فترمهرزلاا دوهتو اى ننرل ا ترعلا لمحو 1

 تمللاو ىكلاودلولاكنمهرلا ضو رفزلا الخ ٠
 نهارلا تاء وحو نشر الا وربولاو ضروصلاف |[
 هل نعبد لصالا م نهر ىو كلم نه عرلؤتل ا

 محا بسك اك ةقطنملا نعل مبوه امو دلتك
 ف ملَخاذ غاب اذرقنصلاو ملا انو |

 تم داوتب ام لكنا نهار وكت نعرل
 ال امو نهرلا كح هيلا يجرسل نهرلانيع ٠

 0 حمم ]
 دتعلا تت لحرب ههنال انام كله
 لك اتاناكحولو اياقاذاواووصّمم
 هتملمأ ام :صحطَمب الما نذالاب
 يلض ال( ككله ١١د |ر كن هارلا ىلع هي ورب
 اهتم يلع ئيرلا صين إو لكألا دس
 لصالدكاله بيد لومي مركز امك اتسنو
 اهوصقمسراصزمأل سرلا هر تفج كم
 تن اكاذا ني لباني هّيسلاو كاكتنإب



 20 ديدحخوادوصّوم

 ٠ برام ال ا
 تلده لصاإلا هامسح تدل! مط مصور
 ظ هدو عْسعنسرلا تاكولامكمتصعاملا
 كولا موازعلا هيي راج مهتما هيلو

 ىلورم 0 ةصخ علا ثلذو
 ١ باوند )أ ني ىهترما نهارلا ذا
 دانا حمرل لاق نان نهرلا سادز لك يا
 فذ ,بوادنشلكأ مين نه ضابط اف ءإكت
 ىصصنك م دحوب نا لا ل 'اذ فصلا

 يلع يا ميلعتن [ةمدل:عيتيو لكالا "هيوح
 فالطالاو ن كانا ةذارغلتا نال تكتمل
 كيلملا فالذي متدملاو ايتسلاب يلعن دوحي
 زهازجلا ف لاق نيدلا نم نش طمس الو

 0 مم
 هانكس وقوف

 ل نى

 ظ طقسنال نمومل 'ترحو

 "ههرج- | هم نت“ كلا اح

 هو ١



 قاتحا وسلا رل جايا مال نيدلا نم دنس
 كثي ذرل ناك هعتمداراول يحمر اىلاممخ |

 نهارلارل لاّمذ ةاشن نهرولو تارفعملا د
 رل اكو ميلع ن ًاضالن از بش اءاهدلو لك |

 نهارلا لكك هاكر اضم تاتسسلا مك ا ناذا
 تا نهترهلا عويد ابي نهتاانعيقنم

 مملا لاو نهارلاهإ نذاناو نهرلاب عني |
 هتدا نمملس نبا صنم ام هيلع

 هدم الل نذالإبولو كلا'* نرملل لحال ٠
 لاتف يميز ازا بزيد ءليلعتو تلقابد .
 دتسمع يد لي نضرلا نه ارلا كنتي ناو ٠
 ديب ىنهرلا كله ىعرلاح يلع نسسرملا |

 ةرانزلاي) ملا يصرع نعرلا نت نييملا

 اه لصالا مدي لعو نير للا ارلكأ كلا
 هدامزلاّ تاصا امو كعّطس ]ضال فاضا ْ

 مياده ا قارك نم ارلا نع نهترلا ءذنحا
 ره اولا قداهرنعو هنا ذملاو ياككاو



 (نيهارلا فالتاكنهلرلا3 ذب فدلإلا نالصالا
 هبعنت نيترولا مإبا هيمو هطيلستا هسنن
 تيطمو مرجاولف اش الات عجويالا ىشرملا له
 هن داال جانا لاق نهارلإ مارل ةرجال اب ترملا
 تهز اميسو نهرلالطبو كا امللك طذ أب ناو
 بق همس نهارلا هىقد م نتن يملا رك وامرك

 حواباواسركن هر حهرلا لطيبال + دلاصم موت
 ١ ورتع نا نيملا ئسررملا نصيف مركلا عاب و
 نهارللو هش ناو يرت.ديلاف خيبلا دهن لصح
 لعخجيو انهر نوكالاو ىثرملا ند يضقنا

  نهرلا ضرا نهي ملا عرز اهندو امك ةوحرلا بت اهتاف ةحارالا نعاموحد اعوصر حيبلا
 مي ل ناو ننس بجال ءافتن الارا بانا
 د انّه ئمول لا نأمضو ضرالا نا صتمن همزل

 نذاياررسرعو نهارا بعرز ظفدجيلف ةكولم
 نهرلا لطب الو اتهراجت# ناشي نضرملا

 مندل بلاخنمتر لا نشيبإ نعرلا ةتعس | هين
 ةماوم



 هتبهإر نم محا مت مءيسمتراولو مز اجلا تلطبد# ٠ هنه امهر مت عربول عراد بتصجكده نيرلإ ب سسيعو أمي يب ايزهم نام أم ظ نهرلا لطبي اهناش نا هضمب قكسا ههأمم ظ
 را قدا َدْلطاب هِ م
 نك وانما متصلا مود هممت وبعد صا ئعرلا ى ةدايزلاو انذمارصتلا ةدإب زلاركذ ميما ةدابزلا نس ا خمس تدمع فايالا نال هضف ناس طقس داع ا
 ٌصاحلالا تايازا موستيب أغا دمىلا لص تداءاسالا او اش اة النح دال نببلا ٠

 ةمقو لوالا ناكمأتنعد رح اطبع ع فنف ظ تلا المع هنشف لولا عال ملقتسم ظ دلما مّتعبل نلابالا ا هنا اع هاجش ف هس زباوماانماي ”شملاو نحملا زون نيعر ناو امزم تسي تبرلا ٠ ٍق ةرايزلا [يميلعوا | مدموموم ىةدانزلا



 ايدو .> قهر لوالاو لا تددنعلا نعام

 0 3 هن رللاو نهارل ا

 اي الا ث اههاهج وح نها
 ا نرصي تشتي نهارلا ىلا ل الا

 نعت ضار نهجرللا اردإانومصم ظ

 1 كيوت نهرلا كله شدت هبهوو

 | عيسلابابم
 ١" انكسا تك مخ كلزه مترا

 هدو ناك عل و ]

 3 0 1 عع ١ م ند ناجل اعتفتمولو

 هيد د مرع ىا
 0 منهن سنها ءارئاءلاحا وا
 تنمصرم لا دب قايا هفعرتقز كلم من
 يدا نب ىلا ندا هدرو نول كيه
 ظ داغر :امداةروصوو
 لا كلهو ّلاوخملا تلطدوولسوا

 م



 هياهادالا قيرطاربالا يعمي هنالثيبإا |
 ىسيبإ نيدرإا ناوريبصلا نالطب هلع هداؤسو

 لاصرت لان بسم لاو نعرلا دمي نيغكا |
 (ىي ا ١نكو تسد هدادنلامدو قدلاوخلا |
 راس ةروكملا ةروصلا ي نيران نهزلا كلنم |

 مطالع نيدال نا ىلع اق داضيول اننا
 اصب نيرإا بوحو مقرن نيران نهرلا كله

 اربال نالخعت واي مي ةبلاطملا توك همايد ىلع |(
 حمهرلا تترع كج ]كالصا هيدا امس اذ
 بص اذولا نكرلا نت حلاو منهصلا

 ضصوشسملا نا يركاركذ و لاق يدامعلا امك ٠
 تامصلاري لهب دسانلانمرلامكدع |
 فر هرلا ناكوضصومإك يداضد ١اهتفد 1

 صعب يد هتاالانىئضم د ايان الام
 نمرلارومن ءاغللا نه رك اولا فإن ظ

 داضلاتفصد كل داهدالا طش ةوصول
 ىقرلا : : ءوضوم امشى عويبلا نمدسافلاو ظ



 ا نفعسب لاخلا نكي والام تكيملايا ثلذك

ا تلنيعو دلما هولا تقمشمإل
 تالهاذ

 0 دما دساؤلائدلذ تبريد

 اعرأو تامولو نير! نمو متمق نم
 ظ نيا

 |ئهرلا اركب قحا
 قهرلا نهر عر

 هند ايهولل ١ ار اباه

 اتاياعم و

 دكا أكمنا ا

سفح يضم
 نصيب 

و متهر تبسكا سنفن لكوعنهلا ازه
 ىعللا

دا مشع اوريسكب سنن لك
 لافت هم

 | 10 ولو

 ىلا ليسو لاملاو ىضنلا دن ايسملميانجملا

رشلانم ب ”كياىم مسا دخل ميانيملام موف
 ١ 

 ىشسنقلو ل امينلخو مرحب لعن مس 0
ص داع
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 هدة  ةهاةصكنلا | ىحيحا ن د - رن حلا 3 -

 - حل



 ع - ححح

 2 "هي -60  -خ ا

 رددو دوق نمة تالا ماحاب قلعس يذلا ٠ لقحلا فاطاو سمسم لحام ديانيملو هلام
 هعاوزازاإلاو تس ثرا نارحو ماد ةلزئطكد
 عا ني دالا مرتص ا رام فان ظ وهز نعول ييرجإيقو بلصو مرت هن
 !.ةسازجالا قرت لاب عرسح نم عيموم

 .ورولا تّوزحاو ميما تعضوول | يح ةاكرلا لل شو ناو قس اهجنال درر قع يطع رانو لوعورطعيمو ناهرب ٠ لادتمم ئرباو حيو جاجرو بتحنم |
 لت اككلالاو لاه لاس نا عن لكا |.

 ناك متبادصولا رش د تلو ماضكلا ٠
 فى ىدزشا هاد الاو درهم امي ةاكزلا هن
 رض صل ا« در م زع سحق د ناهرعلا
 نحمل نددع ا ينااورمظا تاتياودا
 هنو ننب ناو دوملا يددروسلاءاهحاو



 9 5 حبس ا

 ظ تاصااذا عدالا فنصملل ىؤملا نيحم ق ران

 ١ الاقدطفعلف قانا ةلودلاو دوملامضف تملا
 *تيبسأا مَطْالاِم لصق يرنصادلغيلاو
 1 وع تاذ مال زغومو دريم مظع بنك
ىعحل كل ا جيل ازخإ رم زمرغما

 هر !

 اييعروملا مجومو انملا ثدلتع ركل

 تى وميك ىنمارشل اباللا الام سيصي ذل
 اعين اّمدملا نع ل امكنبازحلاو ميرا لغم ولو
 قو نص غبك نال )انيك

 عاازكلا

 ننكل تلقاه طانسإلذ مز ابعلا نعم

 عرتمل كولوملا عزل هداركولم ]تقول هنا

 بقع ىاشلاوعلاتكدا ميلع تاكادمع

 ثامر خب ريرتم ديِصُمت ناوهو
 بربي ب نضوج ولو ءاررحالا قدامي ا

 ريدي سلو اولا لع ظلغم دو

 تلالاظ اطهضلاب هسرشل تزوقل نا كلا ذ
 اهلالا



 دانيل ةسسايبسر لن ماماللف نهر ركب ناالا ب
 نم ىسفنلانودامددولا هش ياوهو |!
 اى سسيلذ صايضولا بحوم نع ئاطالا ا

 وهو ا|لرح ند ناو دم هيش نفت نود ١
 حرب ناكل عازلا لفاطتحاما طال ناعزن ١

 ١ ناو انّترموا ارح اميصمتظاضتصت
 ىرب ناكل هنلا سن وا مموج
 أضر ىروا ا يهرإ باصاقف اديصوا اضع
 هاروامىلا متحَرو أيوا متعوجي 'ًص ماصاف
 هوبي باضاؤ اليحر دقو دلير باصأف
 منعولو عع قنع باصاذ لخر دي ذاراوا
 نو احا نال هلبجر جاراو ؟صاصنم تامعذ
 ملخلاو ضا بيس هعيوجرو طيادلا مباصا
 . 'لرحلا نشل |ىنبا هبأبتسإزحال تاضي
 ةدلو ا ةينحاري نماطوسول انو لاَق
 ل و لعنلا ني انما قق جب اليحر لتقف



 ظ كي هاصولا ئد

 تيدا طم ابحأ ن )نشف طيس لم
 دل اوم هلم امتلاواطخإرو 5

 .ءاسمنا مونلا ةلاج مس 0 ظ

 رهش هتماسداّمداعا صيبقنو .. 9 1

 مب ىو همم حام عد ارداو

 - فعن التمن لور ىلع لكنا
 لامعا زمان سوم عاهد

 4 لاف ناكل ارق كرمال وه,
 لتقل نود شالو مل الا ىلع
 ةئزعلا رسل الاب ت ذؤيب عر انمكلا عرش
 فود اذا كاييس بيست سالو

 تاطلملا منذ دارعد

 دعراو ىلع دشن مدعم ا ا
 يريبلا لع شم ذإالا كلذونكو تدرطلا

 يوهوررد موعد رزدحلاب هلع رود موتو
 7 لو مر امكالالا داي غدا



 رر دركلمزنغ قوموا نيس دنا !

 نع 96-- 57 سمو < ” مكتحجحا للا آأ؟]آذآ 05

 (ئ
 / ل١

 .تاابنوشوالات م تيجوت كل د لكد ٠
 هدعل ابيسل لتملا ياانسالاكاكنبا اهلك

 اساسا نياطنملاب يذاشنلاهةححلاءإتق ٠
 هيحودالامو دوقلا بجوباىنف م تصع

 تروق لكل مف د صاصتقلا ىادوملا هبحي

 ه] وفر نع يمسيس م ررو ملت تمل لفن اي علا
 اء_ع نس .[نل لع جال اتلامقواد
 حرج حلاو نماتسللا ال يزااو )تلاوه و
 نسي دابا اة لكس لل املات طعم
 مزاوبلا شد دمع يورك د ىبصت
 نم 0 هند متت نم دوج

 نجناذ قف ميم وانا لق قفل نجي
 تق مطمن او طقسا

 لاقو ضدي ارالادع مداوغاتق ضيع لقا

 دع هديتخ اتق هو دوال انعلتقرعههولا
 لنسب ىترن ا دوما صتعس هحاهن ني هجسو



 هل نّمكىعاوا فلما د واول ةبرشبلا انتا

 قتاشلاذالخسايكتتؤلاويغتتيعلابم لا

 مدل هر امكرتحلابر جملا نعت رازتعل سان ذا

 "نم | ليم نس ابغننإ نع نس ايلا >عروتنلل

 ولد تعي هلمام فني الركن! ضيصتغ
 الد ينال كرولا لسد ال نا بحول لد

 ىل والاب ماووجيب درو بهل ابرالالو ايف هب
 هأ ىو بسلا بسلا ملا يلالو
 ه1. هائلازخلا انه ىساو نذ

 -يعيلعهقلقم مرسينلامر
 00 . ١ ةديبعات ادا ةولتّيتالو

 ببكعلاب لتق طئارحرامو ٠
 01 :ةيلعادر هيودولا صضهراجاز

 -. :» ريطعلب ىلدق مار نم اوذخ

 رهلإ]ئأق ىف هرما ءىضطب شن لو
 ا



 لاو | مس للاي انالخ ا هإ أك 52 ىم ]ب

 نمور ١ 1 الأ 3 أيسمل
 هادم

 | تف د ماه 7

 1 وهبنا قس هلا ىلع مركزا ناس

 0 2 م .|ن| بسم تاتا َِص هيما م عزز

 ط

 ورسصح لضم زم نع قى الع هنتمإ 38 2
 ا تترلق
0 

 دولا اهوسم

 لقاعلا أن ْ 0
 ّْ ظ

 0 01 1 د

 هعسا عنا 0 01
 لااا مالا 3

 املّسع

 0 ل داون وا 4

 2 رعت 0 نحل



 ْ مصب, تنهال | ببس نوكيالف يالا بابس مانا

 ١ تيتس تك تى بالا لام ةيرلا بكت تدنيحو

 يفاشلالاق ى دول المسال تلد افلاهدغانهنإل

 فد حنيذ هوجو قلدز ليعلا ل ديك لاح بت
 ا تكي ض ىلع صاضقفالو قتلملا ف :لقاعملا
 - نونا وا ىبصلاو ( لمنحلاواىلعملاو!بالا
 منعإلع روكا .لتّقب صارشتلا بحال نشكو

 ًافالخات ندع نماىلا لبي دلذ صامل يي
 ظ ديبهديا وبحب ديسال ناعرب هتأشلا

 اذه هرلو دبعو هن اكمو هريدمو هبت
 1 طقس سبا راع اص است كلم نمر د تنحي لخاد
 يللا نال هضوب كرو بيمن الو سا
 كاملا عماتي اج هرلا بيمدالو يزال
 0 0 د وسد
 ظ | ان :نكذملا امك نتاككإ ايزحمرررلا قا
 1 هقذلا ىلا برازنا درا هلغلا نع ميل دل شرشلا
 1 ظ تاه نهرو تلم اخلتخاول قف



 ل

 أ
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 جيرسبملااماوزيجوملا دوتفلاف ةراجالادبعاتقولو
 ىرتشلازاحا ناذضشلا لش مهنان دب ىلتق اذا

 ليو دوتلا هاابللذ هذرناوهإل وتلا عيبا ْ
 ماالشش عررعو ةشدا ا١ذكو بن هي ءل و مرهوحد ملا

 دوق طق طم ١ بجلب رتعل ةحاحإل ادعات ٠
 قرتوجلأ وّمحا ناو فكس تيراووداوو نع

 يللولا بشان اقروا ومي دياروملا
 هريس _:ءاثراو مه 2 نآئد تلاع

 ؛انهفالواثراو تارنواالاوادانو كك تاوس
 يدالاوملا يلوا قو هتيمتل عد داتا ٠ ظ
 هسا قلع شرود دوق طق وده تدلخ 08

 ظ /

/ 

١ 
 ظ
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 ةيموقملا حوت عملا ناللصايتا ٠١
 تباإلا كنها داع دلتا هوسو لسا ١
 تشام ءاجرتعرل ثن رلاثمراوإلو دلتس لما با 1

 يبالي |تريرته ادرس! ناذ ةالإ .
 ةجدزلا سدصرسوشناماوانزكذ ا طنش ٠
 مهينحوادنعاثرا الاتبا اىسالل هنم معشف ظ



 يعول جوبا تو نحال اك مدا دن
 ناعما موون لق هدرا را

 آ 000 شالا لبنا اعتاب

 ظ هيوم «داع اال نمار
 يبدو ةراوكميلعلناتلالب هإ ىتفت
 ظ فس ناكذناذاوطتلتخا ذالنماولا

 لا مممع طوقسا نعش بحال
 / نسف عضوا 0 ا

 ١ اداو مزم عداوس اكاد اذ تلق ىرنم
 | يهازلا رلاقابزت نم تيكذ مدزبيزشي م
 ] هز تتع مانا نيج نسول يحمل لاق

 هنا قيشاذا مس لعمانمالا جنيف ةيبك
 ظ داما لعا هنداورات أّملا ىلع تشدلذ ىج
 هذال نال يجن هؤتق ناو تيسل بالا
 لما تهرشااب .دالاو ابا نعرررلا ىو

 نكات ا



000 
5 | 

٠, 
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 + يي بو - وصل ع سيسر ل ل دور وس” وس ص - دو

 7 وب ( يجعل دس ل دج

 هاد م عار نفيا

 ه١ قم ى كيس ١ مرلا انتمحلانااكرسإلا

 0 ظ

 قه هأّيلاولذ تيس ابدا دون وإ نم هايحارسلا ا

 انهوتسسم ناكو رزه زح م)ىسوا ع هان قواربب ٠
 اهساو مالبما تيسلاب هداه: علم ظ

 رن امردضلا شن دوق ةرعغملا؛ يبالو

 «لنيم عطس ءةعلاال يل والاب لم لرلصلاك له ٠

 نو محااطلا مايل هيل و لق موتعملا سا ]
 هّبح كاوا ملا بع دهبلص ببمتو كلع

 مدا بتحو دمل نه [ةابدَصو ناو
 تنال ا ى عوتعملا ضنا نال ّدلعاك
 كل يل دال لتق نكمل ني انركذ ام ويبي

 ةماىلا وتس نى ضعلا ١ راسل ورا
 درس لعهد تقلا نم ماما م الام ىيعولاو

 امال اناستعسا تالعالا دوما لوبد ظ
 دامدمومعأ. ام ىيصلاو اوما د) ساه



 اصلا فدل دامصلا ربك لص دوقلاداكللو
 | يبس ابحواؤا ىزالاس امنا لصإلو

 | تاماو لكلا مدل ىكلاكلا ىلع لكك تن الماك
 الت هرتنعضلا نع ايس حاروتكلا تاكاذإإلا
 | يان ز اءامارصلا قلب ىيحدوملاك رع
 تِحو ىنحا ىءاتملالتقولو ظفعلذ
 | تومحم نال دولا لتقل ميلعصاصغاا
 هتلتاع لعّدلاو سائرلت املرظنلاب ثلا
 . دعباتتلا د لاةولواطنلل ف لئاملا يا
 < ملضما تكىنجالالتق دم. ا لتقلا
 | ىحااشو ٌةدِصالهلئاقم لعل هتسالد
 ا ملهورارئ ارمي مح نم قالخ درد

 ١ قرص ماب يما تشر ارلا ب لاقف صتخ
 ل ىلا فاسيتس ا كليذال ول ينج
 لتصل اب للا تاونل كوالا فالك قد صيد
 - اسارطّوس ىلوااّمح نا مهاظو ترعاحناوهارك
 ضعت هاف وت ساولوو هدا فتحات اًيلاتامولاك

 ايلوإلا

 س6 تكل

 كك



 رهد ىبحلاىرزرإ واش ْن معي ايلوالا ظ
 نا غالا لتقوامدح ىعذ حشا نسب

 مرلاو الفال اوداقي هقح طقس ممم وضغا ظ

 ىل 2اّمعف ادممءاتقيا لحر هلسمتئ الخ دل اهني ١

 لمتمالانعزنإل دولا ميلعت عاملا ليتفلا ٠
 م أماف 22و تاموان انا جعب سانلا ىلع ظ

 مسجلا بيس تامردا سنيني لوتقملا:انيلوا .
 ةحبارللا نم يربزلا ةديس بزاشملا مادا

 قىا لرغقملا لو ةديند ةدم دع تامو ظ

 يلدا ماقا يواىلل اب دوم ماركا يعم قاذك

 ءلكفو بيز مرجنبا ىلع «تيبلا كل ّقمحلا
 لاق ِك ونقملا نإ ىلع ةنيبلا ديَنز ماد و
 ”ننه دينبج ولن لو نجع م ادنذ ذا

 كامو اتنشلا وجل بزعم ]مشل ف امكنلتا

 ”كرجما تام مت نالف يجر مورفي لاق
 انهي منال ىلع ىوعرلا هّسترول ندلتل
 بدع ةووعم خولان ا لم اقلطم ببسلا



 نتحمرهورإا قد هيض تلازم ساتلاو ىداّملا

 جرس ل بهم انلوالاوا عفرملا يعول ةيدوعملا
 ٍ هض.ايمولا ثدانا_تس اونعلاناجتوللااي

 . نيلع ترا نهرو تاهو نالذ لتس لاة<رج
 ( رمان ايدو تروملا ق حلال حت م هإتق مازحا

 | بال هنبا نموت تامو نال يهيرجلا قولو
 ؛١ هننامعودع ان ماتول تلت اظن سرع حا
 ] هلا هى و نا تام وحاع هاكسشرالا
 . ردراإلو ىمانصم الت اؤرب ماعد ورطكا يح

 ١ تككاناعا نسما عجواول د لزعيو سيد همك
 همر هرس قرأ < هدد ناو ملذاع ىلعةابلا

 ل ال لدزل اكق هنيم تامو

 رسمها ذل الف ثدخمفرلانالا
 - طل ملعب ام ملا عم ع طتصناو مةياخ
 ءادعرحو هوما !تبرولا دمحم اصا نام

 م ةرحربصبال اد ىتبجما نع فلاب ماجا

 والاد ور تى ال مجري مو هرمطظم لت لب
 ضاطد



 #ظ

 او
 «قنال اك فنرجو دنع وفدا رشد تيغلا .
 هء]لح راود ىداشما او امل انال قلرتشتلا و ٠

 خر 2 جعخ اى يصل عتح ريب نعلن :نح «حنح

 ساد بيرج مرجالب ضنا رياورلزهاظو ٠
 ت اج ىماقلرزرلا ىدازعفاهونكو بهذو ظ

 2 اراشسعايصرالا نا رتص كلذ نع تتسم لضنك ٠

 لاىكلا نيا اير جيل عودوتلاصومول مامالا دنع
 ئفيسلا زو مرزع كنيس برنم يبن

 ال انوانينس نمضي لاعوع هزم تاؤاناتب
 مداد نر نع تاز ايح هند دولو مدل بخ

 وسلا برص ت الر م متن فالؤ يتب
 داس يس لمس قنتحلاداتاعاول هند د يصدس ارك

 طش متدورحاساهركسمدهول مين لبشتالو ٠
 الف ليمم عيسوا مسا مادق هج طوذلخز

 ىجرسحو برموررمب و مددزلو هيودوف

 مسرلا يلع مامإلا ئعو هيزازملا يي دار تاومع

 دوبلاروا ىمتسلا نإ هاّلاو ايبص طول و
 .هناوير ئوّبرلا تلفاع ىلعذ تامىئح



 هاقلاامكقزعو تسرو ىهلا ىهأتلاو الهر طم

 هبسسولو رمينصعللا بتع ددرلا تلقاع ىلع

 - كوالا هده قزعال ةيدالف قع مع

 ١ يقلدلا نم نو ”مهطع ولم املا نق هجره قر

 هيمدوم ل حا رمت 2 درل ا وهف لل

 لابو ..و لتتمولو تيل مهي مال هيلع
 ظ ىضسيم الزنا لمي ناككذاالا + لسف عسل
 ظ هيتطب ىشم مدزإرلا قو هند املا (ق ذل هانم

 اسبح عواد مهوب نا مسصرحا عططو ةديدج
 قاشاإلتق الو ىتعلاوطاو لتق قشلا نوب
 ل اَنَِمِق ادع ةلعر عرج نمو عامل ارزعو

 تهحواداإلا هانم نصل تامو ىشافاذ

 هكدا اسسرق و هنمرلاو هدّصرلا نك معطعبأم

 نام ةوما|بق ايلوالاواجورجلا تقعول
 كدساو يرو هت لعطن ندهن امناو

 ءاّتضلاَن امكن | مل امىدبدلاوشل نمص هيحرف
 ازور ةايسوضرلا ماج

 ردح



 دره هن ]هدو خيمالات ريتعم سز لمد تييدارلا ثدره بال دحاو نسج يحلو
 تاصو عارجالاب مب يح ييقملاال اينلا#

 ير نم حتتسي نا هدافمو سانجلاةالث /
 ىشحي ب رخابنج هن توكيل تيملكتلا |

 فلنا ولع سريال ن او ةيحلاو دسالا لمن
 ننارحلاو ستيجاكا لهف نال لتاقتدرسشتولا

 9 ١ لعروس نعل بف بجعو لاك ْ
 مر ايعرتع يح لع ضد امك ل احلا ف فيجب

 انرسرنزس نموذدابجيو لافي افولا ٠
 ءدرثم عقد نكي م نارلسجدولد نيو كح

 فذ بإب نمزني ال يا ملانكلا خف ب مرمصربلالا ٠
 ديرب تن ابو كنيعو سا يعزص لالا

 ا و لاصإ ]2 فالضرلتسس حالف |
 طابو االبل احر ىلع احد وتم نصلتش

 البل ىمع لعررسوا مع د | صم ظ

 مولع ورزملا متَصف عع ااهيدإضمب



 ظ 222 أحالس عمعيع انو انوش نا

 ل طلاب بها دزشهو لام ئئدبدإا بج ارعيلع

 تاللك قتامالفاشلا لاق ؤلئاصلا
 ةقئوكو فرمنأةرهاشلا مازتصول تشل عدل

 الخطا لقيتي ديرما ع

 تلا ريكا نيا هيما ذك عر عرش ا ميلر ويوم ا ا
 فاهالأب نال لتاتل [ اتق هانكلاو فاك امج
 رهاش ما ماداصزلار رنه تلي رتيصع تداع

 لحد نع اهفعلف الالاو مرض تيس

 هىنن أو ميد 'ناوسلا عزحأذ اليل مَع هيلع

 "ل ىتفل ةملع ل ئشلف حف تسيسبلابر

 !| دهيلللام تودلتإ اسس قلعه ندا لص

 ١( هلامدخا د صق اذ !تخالاراتةولا كو
 ! *هجرشر رسم دقلابالا هعفد نم نكت و

 ظ رق طهي قيم قع ن املام دصت يزعصلا:وو

 لبق انتج الو هت اذ لذا ناو
 سقطأ ناذالاو مهن ةاميسب نا هربأك نا رث وو

 و



 اناا ليون عمو ترا ياود يعقل |
 لما ذا اذه منازب لوتتلا رول هلاحتوذسدلاو |

 ةلتمف ثيذمجناد هلام عطر يلع عاسولا ا
 بو! اكن ح زير ل تسل: صاضتلا حو كلل ةغ 1

 ديارتا دوملا بدا بضاولا لش داهم 1

 يانلاو نيرسملاب ةاضتسالاب هعقذ لع |

 واخ هيدي م هولا اق الج
 «نع وني نكل 1 | هدع ووو مودا 1

 ملنم عزب طنب قح ”باشلامامطلا ْ
 ىلا رأيا و جراج ضي ننخ ظ

 و لنولو هيجياًياججا هشراشق ملا[ لست شاول عاما مع ئدنمص نقم
 لافول و ا يف مما اهركذ هزم مآتسيال تيبلا ٠

 بو صارعو الو فيس هزت قةإتقا
 رجال ةحارالا نال ميسملا يق رلام يف بدلا |

 تالا ددرمتب دولا طغسو ىسنفال
 متل لارا يءاوا حا لش م



 ظ اهينصو مازكلا نع زا مزازملاو داركأن ات رولا

 هيب اذإا ني و صنت ل رزغص هنباول تامقاول نع
فو صتشي هلّْسف فلابوا سلو كد كتموب

 

 مطقف كي علما قد هنبدال ديد هرلاع يبا لنا

 هيباع ليال رعجيشسش ين اشم نثو صتقن ب

 ًاضدانلا ل ا

 .«سرطتساو فدا هلا فاك ةلاس هلا نكر راه ضو

تل اقول ايكو ثلإ هدر نكأ يبوس عا
 1 

 ثم ةلئ عشت هرب ولف اوا ىرص انوا

 يجو اج

ل نال تنمو هشئنل ىرس ناو
 ظ اكتما

 الع تبعت ن !يلهىطقاكلاق دافرمالا معن

 درلا نش شرا بحي عطف ه ارلا هزه وا بنوشلا

 صولا دمه بهو 2

 رايلقإل نيك :الرال موجإل لتقل امل
 | لئاقلا نعم اولاومع

 و اس يب جم



 كم جوححتمو سوح ين جوملا منيح رح يب ١

 ”اموانتلا هنو سي حلت اننا زيود صنالا ٠
 دتع دور جاك ضاصتلا !دشساطرش ؟امالا ٠

 42 صاصعلاو همي اضع روحي يس كالا كا 9 سم ياا عا فا هيردو هانا (نوفلا فَرعو نيلوبصالك
 ىشع مصيال رمملاو تيوب صاصقلا دود تود
 هاد نزلا هنميال مد اضتسلا بنما صاصقملا ٠
 ٌتْثبو زا ارح يوس رول ف نك لتغلاب ظ

 نوني دولا تال *تياتركو سرزحا غلاب

8534-7 | 

 يجب ------ وصح

 لاقو نم نكس ناوارومر غنم هتيم
 هس از لظراولو رو نمضدال يذاشملا ظ

 فيولا نإ اناا نمي الاه ام نذر هاسرو
 . ا!,ًاهصراخ نم ]قد نيت

 ندع ام]ف وهو سقما وراوتف دولا ظ
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 > هيال عام ادعلال صارصصتولا ف ّمعاؤشلا

 ىتويسب دورا الذ يؤعرلا نم صاصملا
 باب غفت هيشلا د يرتاضنقلادح
 تهكم م نا معا «تمعامنف لجرراد

|| 

١ 



  يشريلا طاتدايف مو.هلفزل طغت عر
 0 اقاسوا دعاس فمخن نم ولوتلاولف سفح نم

 طاف ءاتتمإل بود لاننا تتيصصق نموا

 تن او صاصقلا نإبرجيف ا صالوسمو ملثامملا
 ان بكوةعفتملا داو اهتمزعلا ديب تناك

انكوذذالاو تدذالاو لجرلا نكشلا
 

 بار نلف هجو ىلع | وسيف ضفامرج
 1 تغلقولو تامة اع هتبع ليات

 نيم انف يجنب لأمم رع صام
 هب اكسورص صفا مبهاذ شأنلاايكريو
 تلوالوح نيعوتم ىف دوفال ةاذلا نعو

 اهض تفحتو يارب < ينس مج انيداوه
 نتساالا ظعف دوءالو ص وكلن يلا

  تعلقناعلقسذ صامل امبكواالوطأّرواناو
 نييسلا ل صا عضوم كل !ىلا درت ليقو

 دست اميرذا ملئ أيار زول هاوسام طوس
 ماهل



 ا

 نهدي تيت ماناذ نداوح جويو ينجلي 1
 تامولفؤلابلاال ييصلا ليدي يشد هس ٍ
 .:نوكعبدف تسوبول لاق هارب نوحلا نإ يدل 8

 ايدرغ ا بيضلاو غول ا مبا ىامالا ل دنع
 فاتااو هشلاب هسا د ديجولو هج نيسو ظ
 ل لهاا ٍعالا تنعي الو باتل ١

 .- 7 يدع غ7

 َى 9 قفلصملا لاو (قال"بحاص نا مو اه

 رو َناايوانيس نادل هدب اىكئني مث

 اللا اونمعر ريالا |لصاخلاو يتمم ىلغالاب
 ة.:|رمحاو لغد قر طخي اننيدشدوالو هاشم ظ
 ري مقتل جاع مضيت 40: ظ

 فاطإلو مدد ىالتخا ليل دي د ظ
 ير سو لاومالا#
 تال دوقلاهإ ناك حر ب ةإرملا تهطقول
 بحاص ىلا ١ لماما, ىىتس ضتقانلا
 نيني نيبالو دبعورعجب اق الف يتحمل
 بفك قطو ايكردحوللاو ةفاتسَإلا .



 لاك شالا ايوا ترإ ايسر أ مكاف ماننللا
الرهاتالاموب عطش «لتق نساك فاغلا

  نق

 | ايل هزم(! دعاسلا فص ن مدي عطق

كاسبلو لامن ناّمارسلاو وبلا ظتلبالاو
 

 ابهو عش قت بام لصا نمولونكو
 ظ هن

 نكأ نإ طمس ىهمقني دال تتسمملا هدم

 2 لهحو صاصقلا 01 ان يطلق د6

 فينحوبالاقهصضومامإلا ل و طملا
 مشل نموا مل صا نم عركذ ركذلاوطتق نا
 ريل نت شمل نق عرواو ملوش دبحرل نا نهر تن
 صتسيِنم مش اكعطمي نازل طذسلف
 ةاسللا ضو عطّقولا, تسال ايرضفنو لو
 اهاصقتسا خاتخضلاىق صاصتلا سخعو

 ١ ىفشلا يصمت الاوكئارلا تاكمإل عطقلاب
 3 منخل 3 . 7 نيصو سرا ناس ثد عرهوحو يتم

 دباصال ضف انه! لسا وط[رولا ناكث اد لدعةجوكم



 2 ىبعتسلا !نموبلا جاشلا سار ناكوا .اصالا
 نّشرولا نما دوملا نب اويخ

 اذا داود ىلا الار ياسو نسل انه لع ظ
 ىياريئقب انعم وطاذلاو براضلا ضرطاناك ظ

 2 بادو نعمل ظ
 يب توميووم-

 دلشلاب نيدعلا علمنا ميفو يبتسم يوتقلا 0 لذ دولا واح كت هلم ١
 لحل اتياومل لت انا توم دوقنلا طيف سياو
 الراقولو لام نعم طصنو ؛ايا فال او مهد
 55 هدو قالطالا نعال اح بحيو

 ار دل نيراصح ولاا نو عوف ظ
 اوه |نازلا ىلع وتس ثالث ظ

 7 لد اهلاديعلا هي لافاشام د 0 ما 4
 ناعم نيردالا بيداورا يلع لآلاف اضمذئغ بسلا روما لعنت ىلا يلع هند اوشا



 |١ :ككذكول ديد ةيوساهللعوهو دوتلابلباقمز تل

 | اكماججمسو لع حرجانا يطع دج اتقنو

 ١ سجرعشال ةكراشلاب ق فكي )ولا قوهذ نال
 ١ لفلاص انف اكالالاو ص كيرلا تدل
 | عع نمدبحم اذا تولتشي اغا يملا و مسا
 ١ تيزحموا ةد اظن اوناكأ ه١ اهان 2درلا قوه زاوإع

 | اني دالاو مولع دوق الذ دحإو عكاساب تدنيس

 !(| عدا وعاوز لتقول ذاف ددولا مالمويجبا نمي ن
 ١ ترض لتضيو فاسق دولا طقس عيونو ا موب

 1 .دقس و, لّ دحاو ىلوزمح ناذ مب
 || 'ةمادتهإتاّملا توك ةّشملا قخان دنع

 || لنعرب بي رغكاض هالصر عطتم ءاركحما تامل
 ١ تووامد دودو هتساىلّئد وا ةلهروا

 | .انيهارماو انيكتسدحا ناب هوه نليقتلا
 ' | ةفيِع صاصقالفخ تلسمؤن ح عيىلع
 ١ | ناللئارملا مالشال متموا أتم دحاو لك



 اتا. س7 22 222222 22ج 7 تو 0س 22ج

 قالجتمولاهّرعفتلا فةاواسلا فزطالا فلولا ٠
 طقم صعلا ىف ةاوا الهم طشلا ناو نيقنللا

 ممسلاب درع ىلع بتيداوجمط وا اتنيودرد ظ

 هني وطفأملذ نالجر يبي داو عطقاناو
 |'ه دحام ح ناواه ما نضحنلاصنس تي التذو

 بدلا فضن عطاملا ىلعيا ميلعز لاف ل عطذو
 (ىم قولو سوئفنلأك تسيل ازال نارمامل ٠

 ,اختسإ بق | دحا يع مغ ىتس صاضتلاب
 لاعبو شرالادجحتعو دوقلا خالف هيدا
 اط_ ياولد ضؤطظ داش رع]تقي تابع
 كف نوك لب هالومولعمرا انني هل امموا

 نمو ن ع فتسلملا لمن امكقتجا نايل هك ٠
 اكمنخلاب عرقا نالطب يلسزلا مالك ماظو لاق

 ونود نيس قهوالو همت ا نئهنولصا
 فب اي كلهم ءابشسالا نم هسملا اخي

 هلذع نكن لاف ىنا ارئلاوا هقرلا بجو

 وانا ملف |علاوطعشسول|ب رزقا مان خي اتسترلا



 لل 3 7 مع .اولاوع الهلا عم انو راوريدتف

 اطيمع لع اوهلالتعتأ مدلسلاوهالصلاميلع
 . تدرلل ماو يخاف معا الو ايصال و ادعالو

 1 رتلقاىلا ىلعار رق مرا! ىك ماطتحاتتلاب
 ات سنولا عرقا زو موق دصا نا الاوا
 مرسلا دننن امر جره مف لقاعلا ف
 | . جاتللو بع نال لورلا نمتقي ارد حا ىلاهنبع
 هبملغدنحتوقو اطتحراإل تلداع ىلع ديد
 هكهسلد كاتئانولع ثعبوم هينا مرع ارق 5

 لس انكم برلا نم ىلعف كلذ ثلاخلاايكا
 نضال اقف رعامم عرضك متع هردا ىنمر ةفيسحوا
 ينمي ال كب كو كاتم رتقد مسا نال كوالا
 ١ هبلييساو عزل اماو اوزنكول ثااملاد ف اشلا

 هل مهسريغنم روف ان طوس عمهتعسل
 ١ اروهدحسلت الو كاملا ّمثرول ميدل ةئارإا يلعف

 ” اهي عهوصتساقأضيا هيلعأدعفاد نمنهنال
 جم وزيوروص نع هردا ىدر هدادمنم زهد

 ىوانخ



 ا
 ا

 رت داحوإ تسماءلصمتلا نهب و ملا لاقي 5

 6 املاَف ضايع هةداروقع الكا يلد يوتقلا

 وبين ملا ماو غا ا ذاىلع ناشي ىلع ب رن

| 
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 ظ

 نم العر تائيزلذ قدرطملا ف اي رمعو ا يحاشلا | 1

 هب هرنذ قرطلا ني ًافيبس عضو مث تاوتعاذاإلا ظ

 اضيسلا بر يلع تيد فيس لو تاموناشا

 ىئرمل] هريس عولعب روث ساملا ىلع هتمقو

 0 عر د ْ

 ان اداه الا نال نان ال يدا عيد ينماقلا ]

 ١ د ١. اولعاو ميجاتان ويحلل قالي ال ف تفك
 هدعّملاب هيلع بع نم عم دولا لت كرتشا ظ

 كراش حتجامو هبا نت ىف بالا د كراش يحاك[
 يم ماهغكواوأهنس هلو هتجوز لتفت جددل

 نيدراغص مؤلإرو ورحم حملّفاع و ىطتخ

 أ دحإ |يياعدوقالو هشادمل ىف اركوبسو مح 0

 هيدر كذأىنو (مدمدحاو ىلع ض انشق هللا ٠
 تلذرل لمت قف مّيبراجحوا تما عمالحد يزرذ ١
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 ا ظ ىرتم لا خس نمط اسانه هيلع ماستالو

 | هتءاسهولا عرشلابزعم عرشلا يش نو تباث
 ا هزيم رب زعتلا بان ف هاستفمحرو د
 مالم ءاطعإولو تاو هيلو نذالب تك ذوو ١ بظحسوا نيت عرماوااحالسوإ يمع .اهيببص طعاول اكو سالا ةلفاع ع ,تيدف تاف أ هيتسسفزواه دشمداراذ اكتر دشن لجر لاق
 / هما لاخي حاض نا تاز وقف لود م: عاص /| طياسح ىلع ىبصن ناوتنركسم | جو
 أ قبري نمضوقوو مف لاول و نمد ال عفو
 , | تب اطخلت اكوا نيرمعأت اكول وشو وطتلاباك أ تيمالاب نخل مليع ثلج دب هطترطجتتجب رع 1 لحد صف هيحات اقلطم نعال ليمد

 , لكلا ني نيرمالاب دنجوزع الو اطرب ا ب للك
 | يعط  ىتيت ناالخانت امناذ : ١ يكزرب امس للف د ني أطنح كالا لضاستالب

 | طنا 1
/ 



 ت|لضانملاذ تلعامالخاتتي ماس لذي ناو
 مدراراسم كل نإ لتقلاو ا ب

 ملعرقو ةيناعراصا لوا ءارياصنس نزوكي نام

 تماويذ طوس راع مرنم نكامزماك كح
 تامو ةعرجارثا ياامرشا قم كو نيت |

 نيوسن مارب المال كدحاو ديد هّضف مشع نم
 جحا نا ريذعتلا قحوجإلا يتعمق مل
 ةميزنولا شعرا امل قبب مو تلمرزا 2
 نعو لدعةموكح ءإثم نق نعسوب ىلإ نعو :

 تسود الا نعو بيبطلا ةرجا بحير
 تعزو حعف عللهو ٌرهدزلامدصو زرو ١

 طوس ايام سشنريد عم | دع موك
 ةدرمالا اقبل عارجالاب يرث قج و تحرج
 نق ءاهريعو تادهزش الارادتَغاب نشرالا ا
 ل
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 مورا هن الجر جرج جر يو أت مل رهاوبح
 ةاوارملاو ْمةفنلا مراوملا يلع بحي تكا نع ظ
 نارعلا يرض حر ىلا تاوعب :اهدلح داينقو ©



 ١ يلع همتفو بوزمللا اوف اسسكلانعزكد
 ١ هّمارهاظلاو هملالاق يّرتا ناوعلاب:احاجنلا
 1 وجو عامهتسلا نب هروح تحس عون سوي نإ نع
 1 اناهربلا ف مرص مو نام ديأط خو اارعاجا عمق
 ا | كاليلا جس نع خياتستولا ف لاق نكت يلالزرشمل تانك
 |١ عطاتلا طعاما نظن مو الملا ملف املا ينعتبلا دا
 || تعاقد عمدا ولان كو طنحا شف النحل
 ١ مطانفههنم تازت دحارحو ا تحس وا هبعظت
 ,| عطملانعزعزا تلت املافالخ) املا
 | تب عما يانملا وع يعول ان قلاربعوهد
 | نقلا نعوطعوتو هتمش دياعو ولمقلا

 | اتلئرقاهل ىلعفالاو منبت ثلثلازم عع اذ
 | اقلالعاهنا نظنمم يواطلا جس يق امكمبلا
 | رتهيال م حلاومع ناهداذمواممقاطخاتنف
 اول ا نم درعلاو نأتستولا عركذ ثلشلا نم

 ىح

 ا



 لس لاع سل نال دوقل ابالا يلب رترولا قح ا
 تلم اذدلخو اكممطملالثم ىا هزم هيث

 2بساكملطاولذ أبا التو اد جايا ا
 1 عوطتملا! كف يلدا ناكع نعد قتلمملاكو ظ

 اه لهب ياس نم تيمنا لذ تاس ني ٍ
 2 0 ار عولو نشرإلا ا

 د:تدغا!اًيلام رسولا ]
 دارتإلاو انواشتلا مدلاف بالقتل ' ١

 عطف نم تاطنحا ناًنّمل 3 اك ىلعو لضتلا
 مررلا بحاص لاقو تلق ناصامسا وهرب ٠

 أتفشسال اًضيااليزلا ف ةضاخلا عمت نا يب

 راسل !لوملا لع دلت اول عيو داهسلع ٍْ
 هب ٍ

 ناو طف يلفرلك ىلع رتل اهال ملطا
 - يانا لعد ا اينم ثدي ضو ديلا ىلع
 الو: لقئارنم دولا اهل بمحو رشم تأ
 هفر اطخولو طوقسلإب هأصرل ايلع يش



 ميكو ٌكايلاو اب مزسَمْلَح اولا نع
 | .لافاطمس فلثلا نمت خنافةلقاعل يا
 | شتان طي يرام سدح ملال لتس
  ياشلا لتق جالا لبق لوالا عولطتملاتافدل

 ظ يلع مال ال دوقال فس لا نع هتيم
 بيبا لاكش ارهاظؤ هاروارغداربإ رند وطن
 ْ 0 سا
 1 أيضالخإ متشملا قاع بلع نعصتملا تامولو
 | مايد خاب عمات دانس ةعالاألا

  جلعمأل بل اف داضفلاو ناضل ماجلاو
  بهمأو ب تجوب هيي
 - تضرب بوسال تملولا ناليمألاو تلقدددلا
 كيدررضءدلمو دروس مابلاوزججإلاك شالا
 ل01 نمئدولادا مالا واأبيدات هلدانالا
 الهه باإلاذ دواي عملا وااو ىضولاوا بالا برص
 هني .كرّم بسداّيإا برغش د هيلعن ازال تاذ
 دحر بجاو هن ال ال مالا برضو ميم

 تو
 ”-.. »سس | ةكضللللا> 2. ض نيا "22 7 سم



 .نيحح تا نع ىيوعا د0 سس ايي يح يع بيك يلا  ههرش 2-2 1-2 نع مل

 لكك ا ف نانضلا بجونف عيعأ ما دأت عملا برضلا
 ديم ليلا يلودط 3 ناو هابشاالا نت هماعو
 هعاّيلا ئض اتقلانغافع كإذ دجنو لئلا

 ىشيإل نكأ هدمربن ثوتس نال ديلا ريد
 اذ !ىعصل ا نأض ميلع يشالالاّقو درشلا
 به وات هبصو اهيا رص نم 7

 03 نإل ى.مولاو بالا يلع يا اىرلع بدأتلإ

 دانعمإل نطلال لاو و كيرئتلاورخزلا, اصي
 بْرْضَكأ يو دج

 ه الوعو هينا ن ذا قب املْغَو تبع ماوس
 تاو اعلوحا ملعملا ىلع ن اماملأو ترس نو ىل
 اننم لش اعاغإ ماعلا ىلع نارغمال امزذأب برزملا

 جوذ نيديازلو أول ىديلا ةفيسحيلا نم عوبحد
 هازعازك ول اهيسواننال أيندات بمرض اما ٠
 بطال يقوم تاق يعل للا يذل هلا
 يوكو موزلا ئنحلل تايد قو هانمرت ااه رعد
 هر اتعكل او تمل امرلففانالطواليضتت بالاك



 ور عة ع هماتو الوش يلا مأمالا عجر اشو
 اك دل اا اهات لة نير
 انكي ضتفا تاع ةيدل لكمالاو يدل ثلث هيف
 ناو مزعالوادحتغواطم ناذ اهانضد اذانزلإ
 ضقنهلاالانيضالا نيب ارو دولا يلون ةهركم
 | تاكو هتيعنم ال ماها هطق يددؤلا يواخ
 ' هابطاّعبلا تصد هيل وذ تيت ٌزاحريع

 | نيحاريلا نمي لاطند امسسار جفن او رسم نم
 تامصتتدعاو لاو توت اهبعار عَعفَس نا
 درباو هسا أنو تروم عويلا عومشن م
 تمي له تاموبوا يب فمي تتأذ مهشن
 ناكو ناب تشل ناك ذا اللا ّلايلملماتف
 ىدسرلا عراذأش حان نكي : واداتومّىشلا
 نمد له نمانمأن اذ ت'امنا لاق وأ ذرل لش
 تأ نمد لوشربوي اذا تلو ينال لاق
 0 نيمار ىو نا زرقا



١ 
 11مل اس

 ةلاح يا! دلاعراشعاو لثّملا يةداسغلا ناب ملعب هاو يشااعوتشلا
 فدل قيزج طربا مكرولا "تبن دوفلالسعلا ٠

 ىفشت ولا رش نال ثدروملا قبس ر يعم ا
 هل لهاي سنا تيملاو راتلا ثار دوردرصلا |

 هدم اناطلم هراولا ”لمجتشو (ثعنو] قد
 ىدلك/ةيدالاح بلقن اول اك رالا قب طبال او

 : بحا يام/د جار يصيلو هإ ىه هداذا
 "كا ذتتس نإ هتيقبلا نعامصخح شدوا ٠
 رشد رلا ملل امرك نا لصالاو امرنا ق الخ

 نيم ابإا نعمصخ م, دحاو ةشارولا قيرطعب
 دإ رمال دوقلإ بيري هببحا ميس ملوش هيبا لتهجممأةاولذ ل ىقب لععض#
 أضاث أه دعب بياؤلا صحن انامتمداص ٠ هتبالس يحي نكأ بياذلإ ضحي قحاعأمجا
 لعشل و ديمدالال أ ةو لت مشا لت قيل
 ءاعاليهنيبلا ةداعا يلا جاتسيال نيدلاد اطخخلا



 سس سل - ل حا 0 ا

 : | ضادلاف تناجلادن علت الان هربولف أم

ولاّنكددوقلا طسوالابم هان ا صمخ
 لحق 

 تيديسان الاجل د المح دااب عام دبع

 ىلو قباسإ ايصنتل لعوب تِناَماعمدنحا

١ يقاوبؤو ثلاشلا اسيننحا دوةأيلواربتحا
 

 الغاجتعصاصتقلإ وطعاوراشحا
 أس رعزب

ذا ياء مدصت لوألا يعل صو
 نس ب

 كلل ًامرتحالو ء) نهتسالق كب رشملا خالاو لئاكتلا

:لقق ءلحو لتاشلا امهةدص نا كاافلاوتبرإ
1) 

نال اصرف حالا اسرق بسلا وبارلاو الذ
 ١ رزقا 

بحود ءايالت اضل بينكتب كرا
 | مس دلا ثلث وإ 

 اتانسسا تيريزا ىلا كيا رضي هنك 5

 هبرارفاامب اما رقمراص:ال قلب ز يصالا ىبرو
 د راج وشب ريونم هلرا بركن ناو لئاتلا
 تباثلانإل صنعي تام م, ّجالق عارم لزب

دهاشلاجاتوعالو هنيياحمتب ائيل اك هديل |ب
 ثا 

فلتخا ناو مزازب هنحارجنم تاما لومي
 

 ل



 هناا يدل بخرتلاابدمجالات وراسي لير ناو ضر اعمل مدل اضم ماكل لبيت ردبإلا نود نيقدرملا بحا لبكولو تولوا 0 لو نقبل يدحا بذا اهتطاقلا نيت ا نم دم لك امنا ]كول ةد انما لاعبا د كو رركتيال لثقما نال تلطب ملتاملا داس ىلغرحالا ليسا عبي امم ىلع اه يحاد داو اراتق اذ اميردا م نضالا لاق واصعن لش عيدخا لاقزقا | اريرولا ىداناوللا ف ءادامزلاك مادا
 كال ناتراهشلا تنل داش ابراج ةلسملاو ٠ داالا نام ناكولم ئه راش اب دلمم املتقرل ظ اهيعارجخ هاملتق ىلولالافو ماتفرانيلجللا نمئا[ زم دلو لك فان او درعلالتقلا |( ي لسالانال هل امنه تاكو ةيدلاوهونفذالا ٠ ىلع داوحأ: سقس ا نإ الزبر شم ععيتسسم ثءالث انف
 ماةولو رزقالا لظيب لا قمل سسك أما هد د ادرس ا م)طيب دهاشلا بدو فيسقل بينكتلا



 ظ اقادلسم قب اا رازالا ةرومص يلوا
 مدرضنال اممدحاو لمعي نار سا

 - لئقي مرخالا ناب د]رقا عدحو ءاتمب رازناب
 ١ البس لتقلاايوعد نال ؛(تلتَم وق ئدلتع

 | رقاولد ايز اهيا ئاباملتقي تيدش
 |١ زخاىلعةئيبلاتماقورلتتزابدلعر
 |١ هس ناك ممالكم لشق لولا كامو لست هنا
 | هذال لع دوما دوو رولا اتقى ىلل

 0 كولا لاقولو صاوكريجومهضعبل ابي نكت

 | | دعت كلتق كن | تقادمص نيرفملا دع

 ١١ لمتلا توحر يلع اع مد اس ملت ما ن أك
 ' | دوتشملا دجال كلذ لادول ايكةدحو ميلع
 ١" انثعاو ميلغددوهش مبيدكت ممل اميلع
 ١ ناءاعرغدوبتلا ركحازكو نمرحالا بز

 7 7 هد وس

 ظ مودنلاب محو الهْئحلتْب اصر ىلع بش
 1 اح ملتي دوريشملا ذي ذلقأملا اع ظ



 هوي _ < ها جحا علل

 ده ربو وكب يهحت ريكو ا لل لالا 0/7 تح [ 0 6 . يح د هي

 وا قحالب ثلا هضنن كولا لف اىلانمم ١
 لولا لع هيلع د وبلا ياا وعبحرو ذودرسلا
 ةدايشملاو ىلولا بن ني يذلا >ومتملا مكنه
 دودؤلا عويحر كلذ موبحولا يالا دون شحلاو هلا ىلولا نيضت نب مثرولارخيايحااجاذأ ٠ نر م المدلل انه ىىلالتشلا اع
 لام سلوبمو دوقلا ل اويبحر ا منال لولاوىع
 هزارذا ىلغ دمرشولو اطقم ام نوعجرب لأقد ١

 ًايحااج جدولاوااطمتحلاب لت املا رضا(
 لايحب دلقاعلا يلعةيدلاب نشد: ١ اًلطنحلا إ اه زع ةداخرشس ىلعا دمر وأ
 سرظي مااا هع ةداضيت ىكعانممي

 مرا ولا نمضو امر دادس اصبنك ٠
 اهنا ناريظذ الق اهلا نترؤتملا كش
 ىقحوو يئرلازلاجرتولباو قسري مان
 ةمرلا يدين مر لوصولاال ناملاولدلا
 دلاوعرلا ةروب تربشلا وهلا طغسو ملام يف



 جوج جم ل ياا هه

بر بتإلا يلع يسال الا و فوصولا ات
 ||| عا

 ةمقلا بجيد عاهإلاب همدلسابهيلا رمل

 تبسحيو ةباصالا بش اجترلا دوب هت

 ال لموت لدملا دنيص حير ميج ىلع زجلا
 ١ لمغلالو لصوم مرحاذ هاعر لالجلغ

 سيدجج# اسم هأمر بيصاخو لصوت
مس | يدوب هامرام خال لصوت

 

 ريعل يرلا ل احربتعملا نا تدرعامإ نصر

هسدلا فص ميلعف هني تامول ناهىا
 

 2 نقشملاوطن نآتنخ امن ديدان شاعولو

 بقص مذا هلمّمي ناشا ياها نإ

 لف اهرذع تضن هسار ىطقنو رإا
 كا فلا مصفر توطغقم هسار صح نزح

 لّقف ادبسأمخا ثالثو ديد مفالئاب بجي يش
 اك انشا البيات

 5 ايكنلاءااملل مسا عيرشملا خف سدلا تارا



 ضامي تيينم

7 

 كودي وباولإ مسرالاو مك شلاتالومْسللا نم ٠

 ( ندا رغم نت | ىف اغلا لاقو فرولا نم مدد الا عشرا بهذا نمراشيد فاك ىن نم نبا نموا درس اس |رخا اطنملا يق يلا رخال ميج ول دلدلا يا يو عاضلا لادأب مزح ىلا رقحو ةوبإ تسو
 زخغلا نمو غرم أتنيام_ضبلا نش ارزهلاقو
 نابي ةلهف ملح تيام للملا نسف هاتسولا
 امد زامو ىنننملا يد ىف لطرلا . مد نم فضل ىلع ةزملاندو نانخمال 0 اَنَعِش . .ةانعإ صو يفيق رت (يلاو صنلا رم درب اذا اهينتماوطاآلو نيريش مانع تمنع أف ... رم ومهم قئع لهلا منيِمْسواطنملا فيك ير انك د 3

 نابي
 زكر



 وو و م م سل يس

 0 كلذ ىور

نملاو نماتسملاوىفَّنلاو
 يسم ةبرإا تول د

 ] 0 جنا هديك در ايتخالا يمزج

 ب - ٠ ل دل يفالا كوقوهو اهتم اربخ

 هةتِشرإ ىمايكو هتناراو

 لقعلاو هيتيشاوركنز او عيفعلالع

 الا صيلاف ةمسلاو قولو ىشلاو
 الانا ناداؤا كلا ةئم نإ

 عييصتيا ديس ىف ق طداس انهو عهوحل دع

 تعحئسإلو وراكم ازا وتجي ةننتف

 يفد اذا :[ييرلا ضد رحو دع ىلع يدلا
 نيم 1 ع ا

 مرن هه ا

 تبنت ماك تفلخرتملل و اهزنعو اضولا

 ' انوش داربابرو تتببثن اف ةعسؤسوبو

 ظ قصد



 ند »  هخحاب نيسب» نههححا | جدنا بع

 سل :

 50 را |ىدت دهم يملا 1 تما هام 2سصارلو دعم ل الاد ١
 فسد حو ذازملا بسال عزه نمد أو
 رسايمر)ا ءتهلاؤ نمجملا د يحو نييشلا صج موس و درا يسيل راقشس ١ ىدتبملا

 نما هرم ول عولو ةددوعم تلمس هس ْ يلاع عيلة ديحح ني ويتالو يمص“ -توللو نر اشك ادع ةموكح نو داوي هدول فسم ظ

 نأ ملعاو ل دع دموكس امري كلا اغلا ب شعبو نع هردا ىدر ع نع ىدرارل تبسي رلوقلحاذا اجا ككذك سارع دينا لكف د لصسولو ل دعةموح ب لصتمريطكل
 يا تادولو َتلط برع ئ



 ولو ًانعبرام دحا قو تشترلو ايعلقاذا
 ًانضف ال ةرحاو دف اهرامخاو ودنخ ولم:

 يخجل اكلك نادل نكل لع
 اهنا وقانفداهتم اتوا ذع يلح 2 7 كس | قلك قد قرفشوا
 ١ فص يا نونو وميضألا هدو شلت
 تقف /اهيإل اكن كضنماهنفول صال

 وسم ديد ذا لطجرلا نم يحسب نيس لك
 "السا ةالصلا يلع ىفل اءانيد نوسجو
 هي وي كب الاء ة سلكي
 ١ اع ايلكت [نسسالا ريو ميزت تلكأف
 ساي اكرعذ تلق ساما مثلت ئشتنلا اردو

 ثررلا , 2 انف نسلو ريانا وو اهرنغمري انها قامك
/ 



 ىوسم مدلار كلو :نمزلت امني وقس باع ثيل

 ماعلا ند معدر | دحاؤن تخيب دك 000

 عييبل موكتسلك تاتسقلا عركد تانالتواتس ظ

 «بثنةدلثؤا !فشضدو مدام عراولو دداضد هد

 فصنل ىلع ةلمملانا تلمع و س أخا ٌمهدر اوا س |يفا

 مصعن به دوتعع لك ف دلماع ديد بع ريصتف

 اهؤنم بهز نيعو تلش ديكبراض: بج
 ى| لوبسلسول اذكو عوداض واطقن بلصو ظ
 ىاولو هلع كم دلف ةيودلا تلاثولو مادحا ظ

 ل دعةبوكحابجو لدعة حرك ةرنملاشا
 هع نكي م ن ناهعفن بهذ ىصع ف التاب
 مش نأكن !دلاك راو ةلشلا فيلاكي اا

 يتق شر ملاوه صخحاشلا نذال كلامج ]
 يت | لصتلا ان هزح انهزحاواي رم اذ ةصلاولاب ٠

 ايام معا ىلاعت وزد |كهيس هرذاو
 لاو ا مجولاب 2 دولي | ام ةىهشلا صتنع 2

 "ودير اتعاب اهسيب توكيامو



 ياوهو نيكسو يّتجت ل دع موكح هنود
 صرع قامو تالممب هصاحملا قرن أمجللا
 "1 00 ع بادو
 بقا ٌميمارلاو هليست الو وعل اك هلازغت
 هحلتمت يا لي اوضَب ىلا هند أنلاو ه[يسل
 ا محل اق تخانايقلا هع لتلاو

 د غنلجملا ما قاجسلا ىلالمقد
 خف هوس

 2 رام واوا مجوملاو سارلا ضعو

 هرتكتس ير متت قل رمش اهلاو هرإقت
 . 1 ل قنا لمنملاو
 امس ىلا ةدلولل صو عامر, ما ىلا لمت يقلا
 ىنو عم ئيئب هندمارلا اه دعدو عاسرلا

 بم ولا دون امرك مو ةاسبلا جر يتلا
 ذ اىغ ال دلت3 نوكض ةداعام دج

 ظ مزمل نيعديزتال اهنار اش ال بسمحم بس حارشتسالاب
 مول ياني ارش فمضب ىجولا بحجر
 عالج نال | لدع ةموكح اهيتفذالاو علصا

 نا

 نيا

 « جس” هذ



 فى و عرتجزلا نعنياتسسو عربع نميز صفا

 رشع فسدو شع اما داهر شعرس اهيلا
 معد ألا تين ناذ انّيلث مي اجلاوممالا د )

 بيعي نناج تراصتنهاذااهنالاماذلأ 5 ٠
 هامينمابل امض لام وتعد انو ما جا

 لهعموكح تاهو هتالّتملاو عّصابلاو
 نكميالو خمسا زيحزم مهم نشرا مينو سيلذا

 5-5 قو لدع جوكحاهتو بجوما اهرابمتا .

 مقتولا نما اعنه) ىظس نال دفلاةموكح ٠

 بدلا شع ضد نم كلذ دعت بيت

 ليو ملل الا ءيشس ب ييصو رك لاَ ظ

 01 جودتملا م ىهد يواللا لبا ظ

 تو ائتلاررّمف همم مري الا انه دل

 هبعلا يو دا نمرعلا يو ممقلا نسب
 ٠ فا هجم ضعرملا سفن ناذ تعغلا نوم /

 انه ياوه: غلثلام فصتلا قانكو هتسد

 قفار لدعل اة جوكح ياي توامتلا



 اهل
 راج | 1 |ىإ 4 | اا

 2 عل

 هيناتا و رررلاو ىتلللو ماقتلاو ياقولا كاك
 مب دانا مص دلذلا خو وتخب ل! مزحو اهززِعو
 قبو سارو مو ني نانياول دكا لذ
 ١ لاوتقد هي ىلا بع سمن و اا رتع قولو
 تف مونكو رن رسما نال اقلطم يوارعلا
 ءسوكيلا اريسنت ليقو ةدابزب ن.دوبما
 بيبطلا ٌمرجا ٌممفنلا نم هيلا أتي اموه
 دج ف صاصقال واجي نا ل ديددالاو
 د ىءالامو١درع : كوم ا قالا جاستا
 رهام كل اطزللو دولا هد يوتسمل هيد
 تحضر لش اممق صاصملا بوجو يهذملا
 ] ف رجل اوه لصمالا ني دج هركذ أننا
 ةاواسلل ن اكمال اهربعو لاكلا نماو ىتجي
 عديد لح ناتي جرام سي ا هروعريس نإ
 ,ملالبس لانو ياستساو مطقيد ئيدقب
 نعى هاضدوت ال افا عامجاداّتَس للف قاما
 مره ودم هازعو ءارجالاب لقتملاو هرش اهيلاك

/ 

| 

/ 

 هم ةلوم < 1سم



 ناب لج دوفالو يتحلل لاق دفق [*
 مظل قالو ىاخو نطبو دخلو تدبو |#
 تا هبجول ا يلبح إس نوو ةاجووة كول م

 . ميدؤوصن مدحعاولا درا عباصا لك دّنملا
 دعاس قضل و هناصالل هيتس ال نك !جمولو |

 دعاشانصنل لدعا جوكحو تكلا د ١
 او عبضا اهندو ىك عطق يو قاد - ١
 بتربرقشو ىل اسيا ةعناعص |

 يصر مفح ىلادتع ١ نيشاؤلو ١
 ءءاصا ثالث كلا ن ناكول اي رتح هنا ١
 ذك كنذ غامهالاب تكلا ني يشل ماذ |

 قربو لح رسب + برص يداتنلهاوحو لكلا

 تاصتفملا دن هافق لا يب لشنالناإلا |
 فلثف اداشلثلا صن نايل نم توي ظ

 ديم عطتولوممملا عّماوان هو ةيللا |
 دي هايم ناسا ملي ءااقايبا لشن

 مافصاصتلاطتس شت همامسد ”وكع ظ



 ظ | انتءوص ىلالنيرشلا هركد دددإاتل اخ ناو
 0 هركو و دصلا نمعو ةديازلا جيصالا يو

 1 زو نت و لع طه ناكل
 | ل دعبجوكح ناشللا ف ”دكدركذلا

 ئ ” مخنو غلا بكف ىصلا كخذناف ظ
 !| ستاوا تاكلرارانواةديسب تسناذا
 . | مضومع] دعم ردح عااللاق وا

 (ٍ وا هلقع تبهذا جيعوم شرا لعرو

 | قازجملا لوسر]ةبزلا يه سار روش
 ؛ ديلا تلشتف اىبصا عطف أركلا

 | هل نظروا مصيره وبس بهذ ناد
 | [تاموم

 ا كيبصدولو دوتءالو لكذا همن دوعل

 "| طغالو اصلاف الخام زم ّنرلا لب هاسيع
 1 2 حيد وام اذالخ اجل خيم

 | | ةكانعالاال نام ]تع ىلعالا
 |[ م 500



 ا ١
 !بمالا مهام هيد مياس جت الذالاو ٠

 0 تاعي ان تيد د مانيلا

 اواروص نافل هلوتسا ندب فس ةيارللا ظ

 يأ اذ نسل ديد لب سكه دجد اهيا
 دير او مهم يريامجولذالاو عملا ةهغشم

 ردا لوم لبر ل دع موك

 يا عساس باج
 - مل تاس ثقلت او لكرلع تعتد يعد ْ

 ىضوألا بعد دوقلاعنعاصتيحاشداف |
 رجم هلوح ضو اه دصد هتتيسذاّضا نوع

 طغسو ابل يجي سن دوباتيشت ||
 قيتلملا نيد مهعبشلا لوقلا 1
 0 دوج هجوللو نس ارم انقع |

 ىزلارعمكلا مص دلل درا عد مل
 كيلوا تلد في لدوبال) تانب ىدربال
 ميس اهزملا نيف قرتعو ممل لعن اب قدي
 ةتمسإلا ازبيل ؤلابلا ليجات ميدهملا



 هه. سمس كح

 '!| ابييحاصأمدرياتدرو ابعاقماددان انو
 "| قورعلا دوع دول ملل اهيلع تندد ابن املا
 : م لس إلا ” لاكي يزيل ىاهعتن اك(رك

 " تةعفتملاىوالا اهتلاجيلا تتواع نم

 نّدالا اكو تئسول امك ماع ثا لاكاو
 "| خظزالا بحي تيتقلا) تقصلااذاانإو

 ”| ١ //١ ررو ميلع تناكأم ىلا دوعن ال اهزإل
 / هدد ان خا هتقنيف عسا تئلقل

 سغضلا نيس دنع شرالا طّقب
1 

 ”| ةموكت :جوح»تبنيبولو امراذالخ
 "| فصتميلود فصنلا ىلا تبّيدولو ل دع
 *أ تاعاركتبتزوظ ب ئيخالو شرالا
 ل ثلل د لصاح عرج وضلاوا كيت تناول

 أ ةساعئيس إلا دانا ءإ قو برامد
 م نو مالا شرا يلع فسونوبا لاقو

 5 نم مامر دو دملاقو لدعالهوكح

 "| بيبطلا رجا نماربب إنا يلا ةّمفنلا
 ا ا نإ رد



 عرعرو ملا هلادأصتس فتالخإل هبله ةانانلاق

 هنغانركدو ىتنحلا نع عز انم لو يطوق
 هينوب تعبالا| موج د اتيذل و ؟هلتساكيمادر

 عوبعملاو نونيلاو ئيبيؤلا ترعو ئاشللاف لح

 خو | ني 2 ع م5 مقحتح ىو

 ره سا 4 25- “ --- 

 اعطعو هيلجزعملاو ناركلا تالجعاطخ ظ

 00 راج كجم ظ

 ناسلو ةرافكال هددد هلام ئيهالاو
 لشق لتقلا يحب نعول ماشا اند 8-5 ظ

 قتلا ىلع ادملعامتد هماّعو ال مأيقو

 نيظسنب ا رع تباذ ئذدض نب ب رتخ تم
 تبزنماو امنا بورررنم لا بؤفامللا عب

 درد ملام نهد يهل !قمولو جدلا متلقاعى
 ىامنا لق اهملا ىهققدشو ظ ةموكح

 يس م و 1ع
 هرم نلعب بدروم تيدشملا قا الضو
 يجر ددسو ةمهملاو ةمالا جزل عاح



 0 ةماكةما نود تينيلا ةبرحطرشلا لب تت

 | مقرها يقف روزهملا نموا اه بيس عم تولع
 نم ىوهلاو ىلدزلا نعيردإ اقامة الإ ىلع
 ظ فا: اك ذا ١تتاكولو هرككن لتكمل

 تر 4
 .تياينم تالاف هتحدزوا:يسوحم

 |« سرشلا عع عرتس نعت ةاولا .يع بنجمارح
 بتيصد تايدلاويداقمىلدا ونه هلا

 ضع واركذ نيزجللو ا لجرلا ريدي” ارذمع
 صهر د داى بخامرتملكو قافاول ةارملا ب د
 ] قتاولةارملاةيد هذاشن ال اقو .لديدس قب

 هلام دام لا وزيدإ اكتيشس ثالث م
  هسّسلان اذ ماسو ريلع ردا اص. ىداناو
 (تبيسرتكلا نادل ما يدذ ثاؤابخ
 نيتي قةرغو مالا هي ةيدق مالا تنامت
 مرو ةرنإ ددوب دسعتب لعفلا تابرتعام

 يال ارخلاو نيتيمول رولا ددعتب ترَحزلا
  عجريلف نام ةينلا لهن رهاظو تل

 ' ادا
 - نشذح (ه.صح



 «©هيث- جهوي < معمهح

57-07 0 

 3خ-ح سرلطلا تس لا 0

 هال

 هج د

2-2 5 © 

 4 سر
 متحمس

 يضاشلالاةو طفيت اسيحد يتلا: كتابيا .

 هنو تح انو تاهو اش مثقل اذ امناكيذ
 ثري الو هما منه يرث و معي بدون اج دا وحي
 ىرّول از داس نصب بدرشعماو هزه رام

 فيري الو مبلل فاعيإةق أشيمدتبا |
 ركز اقيقرلا ةهالا نانصتهم تاو زال دنع
 تناول مترف رش ع و اينحول هس نسل تعد
 1 دايز مزيبالو هتعد قيقرلا ةيدادادرتغأم
 ةر اثنا دّصو ابلاعزكنلا تمد ةدايزا قنالا

 ٍقناو هركذ دوك يعض عولا يمي مذا مالا
 بخ ائازدال سالب قل ذاامبهيلع دش داف
 سار لعن مافيني ال و عورك منهآ !ةااتدملا

 «تقلاولوالاحرتعالا بداضلالام ىعحد ٠
 تيينبملا ةيق ميلف ةدداولا (رتصتغن قو أيِح
 ككذ ماا مدل ىهذالو مدافو هتمتدول امن اصعنال
 مديل اكأهو ضد هند تسودوبإ لاق ئبجم



 | يدش ررص مالا ةعورشع هن ققاشلالاقو
 || ينس نيزجلا يا ةبرحذ أذ وهلا اهني
 : ات ١ ةمالا نطب برض ميرصر وب

 ظ كنلاف تدال كورلا ايح معقم تاز

 تعمل نال قّشعلا تهد تام
 اغار يد بيعة للام

 '! بدن: اهوهغعان تع نينا ةئاكذل و
 تان ملايخ حرت او ايم فد ناىلدز

 ىو يد علا يتائلاق انك 0
 : يدل بوبحوب رك عتا مرع

 1 اعط جاف ينكلأكهنل عا 0 6
 خي سلاو ناسا امد
 ظ تسال ةفيدحو 210 :ركقايو مارك

 / 6 ارتعا لداغو ةزدلا عناب ابق ضايع

 ١ .- 0 يم ةشسس مرح
 ل واود ءد رمز ررعأصلا تسيل نهد

 2 رقع ةيتزمو متلخيومعب يتسيب ملا
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 ل فو اوبن ادرعاتيمرتطقس | ضد ظ
 تن ذاتاف اهيجود نز الب هيمن ادر ضل ظ

 تعمق ةاداولو يدعتلا ممل َمرغإل دوست مو
 هل مذ: اذادلولا ماما عيوشاملانمقدال ٠

 دلاسالاهربلع يش الذ متطق اهيعابسعم
 اود تبر تاوقاولا قد ورعم مال ةرفلا ظ لوما بيدي ىكست امر كول يلع ثيدلا ١

 اهملوف تاوايح تملا ناو ارم همس
 ثررتالو ٌمزهلا اتييمامإو ةراؤككاو ةيدلا

 ابنمد ةيرلا نمي بكد نيلاكل اق |:
 نمت م ناو تصتن نا مالا تنصقل ظ

 كك عزد هيجارس ئيذستك بحيال مالا
 ئيساباحورججايحنيداولادحا عقدو ئطيلا |: طم فيشااي تاما نطن برتص,عدازجلا
 اضدا تتامو فيساةحارج بو اتيمزحالاه
 ,تلواع ىلعد دع ال رحدزلا لحال صتقي

 تيلارلولا َمْرَع بعود تاماذا ىلا كولا يد ِ



 اسهل ف ثيبلولاب ماعت لو برضا ال
 ب اياطنح بطلان اك
 ظ د ه'يطلا لجرلا ثم
 » ابيب هن عش عشا طتقلا

 دلغلا تبوهانكت : ٍ
 ل ص 7 اهلا درع ل ,

 -ّ ه0 ١ 5 محا
 ' : هه

معمو عزجو مربكاتنم حوا اب زيموا
 ىل

 مش انه اح او
 5 م مخكاطو ظ دهاذاحن اكدوا قيعاو مز ٌداط

 00 ختم ودماىئل ان طدول لج ثرص اف هنمون

 َْ جبأو و

 ةييصعتب ممسل |طمو :ايثيا<ىتماصز و

 : ا 5 رز يد اناكااوساشبلا بعد يا عروب هىذ

 0 ا يو وازن

 9 ىن تأكألاو كك ذلشم ءإ نكمل د
 5 لا فان سخن ئباذا هاذه

 3 0 عريغ بلطملا نكي درا ؤسلاداز

 4 + ضم ناك ناو قمقتنالا ءامإلا 1 و

 |١ مسح © | تنيص
 وح م ١ - تك

 < خ0 ثثب 95 . 0-5

 - ت44 يبيت
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 مالابسلاو ةذليصلا مَيلِعرا عل مادحا ذوععال
 لف دوعتملاو مالسالا قرارصال هررتصال

 دفاناا انه قياسا ليصل فمع لالدساي زجل ذوب لو عيبت تطل ١
 ث الرحاب تصيب نا دوجيال تونا سعت.

 ثائاكربال منة أياالا دل وا عرتض) افلم
 لمد نا اح هيحارت لالا مث مص نماخللا ٠
 ٍفاطَو ولامبقو ةماعلا بط يولاتيدح ْ

 فرم بحا نمزها ناد يدنجريدصاخملا
 < تب رو ميلع اياجوتس ىفصتتس ضاثلا
 هببيشل جزل اةلق اع ىلع يا تلق انع ىلع
 بيير طع ف اربي حول لقاهلا يدشن انك
 ىلتذ قلم اديطعاايارتوا اع ويضدوا |

 نسدحاوددا ن تلت ن اذ بيسنال ناعسارب
 تاب ملناهلام ف قمم جرب تاروكذملا
 تاسوا ثاذاف ءامالا نذ انام مامالا#ب
 البار عوااشطعوااغ وح ىترطزد ىق عماو



 :!| امة سولو دل اذةلخ هصواخ قرب نات

 |١ دلبحير هاخارلا ناك تاص اذ بازيملا
 تكي ماف دكا مي موك لضا تامضالمةرإ تف

1 

يزازب طسووا| جرازملا ماضا اوال دهن
 دا ة

 : لح اتحسولو مدتل هعضإو لعن اضلاذ

 | عيبلا نأرنكلا» اطعوهل وايصاغيواارنهتسموا

 ١ طئاول فالك نامضلل ثجوملاوهو هإعفااّمل

 نا وطلا»دأصان اذ يلب نلا طس اركلياملا
 ةاعضاو ىلع بنحو كل ولع بازمملا نم

| 

 طي اراهت ولو قصنل ازدصو فصتلا
 ظ

 | ناهس اضصتلانمطرباصا امرنم
 / ةيظف خا ةىضوو!ارج نحو ليز

 | كلمتي كسا لودلا لصف نول ني لحد

 | اشلشم هون ظوا هبسار لع ع حف نياشلا

 د لاحد وار ايلع هتما رع ذ قد طلا

 1 هريغ دىسجو هأصاخ مايد وازاصخك<

 "| سليخولاكتبا يراوبوااصحر لعجحيا
00 
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 دا م بطفع ميلعبواناَصلولو ة الصلال الدف ا

 ؛ادر مس طوس نمّمصدال اميل ناله مو 4 ا

 برس تارولزمااينسالا نعل داو هيلعهسبل ان
 - مط ودءاهالدجمملا :. ... تلكه
 هند نسلحوا هماللاب د صيد عابر لمفف ظ

 «بييحر سنو ةدلصلإ سلايل نا لصاحب هذلصلا ا
 انالخ ا قلطم نمد ةالصلاومضلو نمضنال عينعدا لد ط

 عيعو ييليزلا ايزعمري الزب شلا ف ريظتساوأمل . 0
 جاتساول موو ندم اع ش و تغتصي و املوق ١ ٠
 هيىلتق هرادوا مزداها ته ىف ارضا داي ١

 - تادعب ناوميجالا يلعن عر لب نا يشن
 ىلعي ماورب انصرف تاكولايكرهالايلعذ 3 ٠
 نق ؟أنسلاب مرضاول انك ع هزلع اذ نيجالا ب
 ىهرمالا ل اًولو رمال دال قيرطلا طسو ل

 اسايتوريجالا ىلعهر ذل قحو سيباو ئانذ م
 رباتسملا يلعو زعاف نيالا دانس ىلدلايا 3

 هريعووه دق دّمو تلقاهتمن ااناقعس



 ىار ىلعا مس سيجرن عصاظ نمأتجرسانّيلا

 لس انف يومالا همي نمت نم قتلملا بحلم

  تاطلسلا ىمابىبرطو ةعولابضحزرم 3

  قترطتمو ا قيطلاى! اهني ةيشح ووو
 ةماعلا قيمي لمذا لالا

 "أضالاال تصمد مل انيليعر ورم ل جر دعت
 1 با ىِيِنْب انهو ببشلملا نم كوارغن نا

 ا و بلا روح ف نمضي اع ببشللا

 ملا تا نكرورملا حّقاولا دعت حلاذا
 ا اكل معوا ةكمّودط رفح
 ظ ا

 تود راصمالانك قرطلا برك نيقدرملا

 !فلععتلا انكعالرمإل ىيواّصلاو نكابنصلا

 ومنو ىراصلان ود ايلاعراصمالا يرنع

 تف كزوو ل بزوج هدرا لجر_جاشس
هنجإ تاز مزيحزماعيج مرلعرتبلا

» | 

 ٠ ال
 اروصد



 نامروو معني عقوريبلان الاجر طغستو |:
 ه]وشإب ام ظقسيو ا هيماردانجو تيان

 تف كيبلاولانهو عهوجلا دان اهزعورتياخ ٠
 توام مرعب بديا عانس هشلا نال كيت ا بحال نا ىفتيؤجاتسملا كلمني ىلف قدرطلا |
 :فيداح وج منم نزيونو تسلق يما ١

 جنكور م نوكت ةرات هضراو مكر الر نايف هج
 وكت ةراتو لاما تيب ضراكجاضلل اهيلعد

 نيج يدي ّدلي ىلع ره عري ىءرأتد ضقولل 4
 جاتني عتعو سرزوب امه عاضتسسالا كللمتد |

 هدو ىسرعيل يب لن ورعع عاجل جرلاازه
 مسه نوح ىلع طقس عرميعو بتلازاجعلا |

 حلاو مياة متي بد رتبلا ممر ترول له
 صا. ىلع نش بوجو مدعاييدربشن و أهتم

 لجو ةهودملا ولك تمي اكزجالا ىلغاذكو ٠
 دات الاليم توام ىلع ىو اتنفلا قالظا

 ماع ىلاتغنو هاهو ةداخحلاو كحل |“



ببرجاشساول هكرقف
 اخت ل ه]حشل امايلا 

 لتقف مكىم ةلظوا جانم
 2 و نااناسا

 قالي فين الا شرول تهتشيورارلا برق (لنس
 دان تونا خان نشزواو قيرطأ | بديوتسماو

 "مامتواناسغسإ مالا يلعن اهغملاذ هبحاص
| 

لا قتظ ىلا ظر اح لام
 ٠ فكل مز نع ةهأتف

 اناومعو اناا مسيطب نمرب قلئاه ةنحاص

 / فاول اكأيكحو | قصب تلاط ن !لاهوا

 | ةلفاع نمطتف بيسملا طاحولو ىيقلاو

| 
1 

 | نكي م حذنال ممللعن آمذلاذ الغنم مّتَعو زم

1, 

 ساكو نهارلاو لولا صقل اكو تقاولا
» 

 ١ رشرولاولو اكشلاابنه١تكورجاتلا دسعلاو
ريبغلا يمهاذانا كيسا

 ظ هةر تامول اه

 يلين واوا نمد ْنِلعن اىءاوس طقن نبا نه

 اال /ناورنالا يلع دار شسالتبع قرطعتيم نيدو
 مكب ضاوص د ضقت عزعو ايدتمسسرارلا

00 

 ا
1 ” 

 كل ١"
 مرا

/ 1 
!| 

(1 
1 
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 ىبدملا يف يرتشيو بلطلا لها مئس يذوا
 فارع عليز ةعوضنجلابه زا ومو هيلو ن نإ بيبعلاو 5

 تدل |يملا ليف كلطلا عال ديرتي مناو تناكم ٠
 مسون كلعىش و مضت ال احلاوايكمعتلا ل

 اديه مضغ لع ف رمي رسول كزموهو نإ
 كاع ىائقنلا نمي ئلتام م بجادينرتملاةفدذال ير

 لاملا لمنال دلذاهلا نال لمت لاومالا نمم دل اعلا
 ممل عاش ارت لت ىلع داش ال ةدامتلابالا نارتمؤلو
 اىتسرارملا نوكىلعو هيلع طوغلاب كملهبا لغو هيلا :
 ادل ةطوقنلا تقر ىلا دغر شالا تضل نمل 4

 بم هبصعد كلمال نعىلا جدقتولو ىللأف

 21 نالرملا يلاوا ةراعادا ةراابحاب هك
 -- فرصنل الع صمر دو عمل ب فيت مبا عروملا

 فعلت او ركد نإ. منّهتلا دهن طقس لا جو
 لاما و نكاس يلعالا دلب.ب١ نأ ضمالخ نيش
 ةبمك م رعوا هيب كلم نع طياحلا عضولا#
 قحلد تراوا |ييطمن حولا نكو يسرّولايوام

 422 مع جحر عيخ كنهيع ب

 - يح



 | واراد واخ وح

 بلايز وو لاو نا :ىضمملا لبقولو
 م ئدلْمع يواح ةرجد داعناو

 53-5 00 ىلا لام ناو مايكهلهذ أبا
 .كي هالا تف انمال اذ اه ليعود اجاب نكاسو
 هل ىدلان إله دلا تلاع او ياتسو سالم
 1 | ةياتنيلا نموا امهم عطارباو لمجتمع

 1 نموا تصمد هلجاذ درظلا ىلا لانها

 1 ] فرمت هرتماىلا قح هنال اجيال نضفتلا لل

 | اهيل موفني امد نفان ةماعلا قختو ىضأقلا
 : | نضع 7 وله رارلاب نم ماجا تدلع ريحت رضي
 1 هنال 0 ا ير

 - ب 8 8 يحءاسص 25

5 0 
1 

 / اي دتبعرب لحي مي ضعبلا قدابطالا كئاذا
 1 ني امك بلطالب مح ؛لباال دلئام ب نق
 ١" ةبم هيدعتل بازيملهوتكم جانمملا لشن

00 ٍ/ 

 | يسع اًممرل اوسع تلقا نمل حر ىلع



 هانعؤللا صا نم مكمل سضنوالامنم ةرهئلت ْ '

 مير حاره الث قميراد ماىبل ةثعفارع
 ّنعَص لحر ب بطعم اطي احا بو ارباهتف |
 ٌىلتا! اصعب و نينلشلا ءدعتلا ب دلاثلت ظ 1

 نإل افاضداالاق د تصحملاب مسقيف ةرح ةرحاؤ دلع ٠
 طياجلا لعد مسالا مده وريتعم ناىسف فلتلا

 . عرابي نم ضقت امرنكل اب ضققنلا ليعذ انشا
 د اهلا بعب قدرطلا ىلع ظ يالا قو ولك ١

 عاتملا ىذلخع هيلاال ايلودلإ يرتقتاذالا
 ابل اضاف الا لمعلا بر نمفي في”
 ف نع قدرطلا عرفت همزلين تيانح :

 ىرب ٍضعنلاوا طياجل ءابولتما نيويأضتا ٠

 2 ايس هنا قلي زال رايي
 انتبا ىنوت ؟ماضال طي الاه نا لص أ



 حبت |رماو لعز ةر ارش ليشتو اننا
 | هيف تسايلملتحايلمةداضمإ ظ

 0 تو اذهاو هضحبو عع هضم طياح

 '| قو ناالا نهضت اس لتقو ءاكططق شم هيلع
 1 عنقف يثاولا باص ام نيني الدوط طيادلا

 ا يع ولا يف هديدانغالاذ طم هك مال
 ' | حالك ل دامب بحل تاطياخ ملائال ٠

 '| ميسعلاطق م للام قعر
 |( لش هنا طاره ان و

 !| ىلع لرلاو هاب نعىلغ داب شالاذ ا
 *أ نيكل لعئتو ىلا طبأحو هاني نحَتلقاَه

 ا رجالا بولا طياحو فقاولا لءا هلع

 اناقيساق خت مواو هالومّتلَقاع ىلع

 |” (هيلازعتونمع دع اجازا لتقل د لاق

 1 | ليصالا هلئس يلع دكيلق إل دعبل
 "| لِشقلال واهب أنوف ال غالجر تلتف ةنراح

 1 هيفلول# دمع لم جاسامالد جالي



 مياسللاو ةعبملاة/انبح باب [|
 قابس نياسملا قيرط قرورلانالسالا [هييلغ ١

 هتمار تيطوام زنهاحلا قد لح بكا ارا
 دم فس تطبخوإ امرسغب تم دكا ن , كاأيساروااهلحروااه دس تباضا امو ||

 نمضي م كلم و 'نيدسلا موا تدح ز
 مش ابمزنإل اهنكار وهم طولا كال اهو [إ
 هويغ كلم يق تت دحولو تاريملا رمت لكتل |

 تكي ملاذا اكنمضيالف هيلع ليكون م نواب
 نم مذاب نليالاو كاتس ارعماهيحاص |[:
 بكارلا نمّئدإل ميدعتل اًملطم تلتاام |
 يبث اشللاف الخ ةرباس نس ذو اا يلجري تنفلام :
 ىداملاى تلابو١ تياراعن ايس تبطغوا |
 باهرلاضمب نال كر ذ لحال مق ادا ةرئرابست |(
 تلانف هر ايفشوا ىلا افئاوالاماعتشالا |:
 ت ناوضومْالا رفانذأب ببوتل نمط /



 | باورلا قوس نمو نمضيالف ابد أمِناب ءامإلا
 /) ماسالا بعااذاالا قب لمل اف دعبملا باباهاو
 :| اهلحرب واخ بيس تبايمانأت اهضوماايرل
 | ارحم داارامع تثراوا تارنوا ةأصح
 "ا رماابذ دف اا انيع دمج ا امنه لريغص
 | ايسكو لو نحر ارشحالا ناكما هدعل نمي
 ا دب وااو قداما نمصوهن اإل نم
 :/ د نطمرررإا محد بكارلا هّتيضام

 | نيطولا كتارا هيلع بكرلاو ساحشو
 /| دب ام و باس يلعال يااصرلعال صام
 ؛| ىلع قياما نمضي م ايكارو اقباس ناكولو
 1 مميعو هاتوا »ب مرج ملاذ اخد حملا

 "| يبسستملا نمي ورش اناا ىلإ مف انصالاا نال
 ”أ(فالتاهدارتفداب لهب ال اييس ناكذا يزرع ارك

 | ناكرب شيف هدازناب لعب بيس ينام انعام
 | اهتبكاب نذإب ار سس يسمو اياك

 "| لجارو سراة لك لفاع ىمضو ًاففمعلف
 مدو

 ع



 ىو هساتاخؤ أ[ نظنصا نانا ل

 الو بلا نماتسل تيب حان اكرعل "فشلا ىلع 1
 اتناكرعاد امره وجو لعام اوال و نيدماو
 ل دم لاكن ا هجولا لعامقوإب تيب فيكأ ار
 هريطو هيل دلنرشالمذلاو دولا يف اهمدأ ا
 ار ارم سارك سل اهانق مير اذ جهلا نما اىولوار
 عدو ٌمامْلا فضد لكى اعد نيدساعان اكولو 1

 هلو همد ردو هاميجو ىلعاممدحا هّمد <

 رحل هلع ياعذ طيعيزحالاو زحام لضئولو |
 ولاول ئابؤصد والفلل نإ يهااةمق 0
 ليلا ولعتما اذ المج تن الجر بذا 5

 3 ممدررهاشقلالعاَنْأْفاظقش
 مولان ا؟امهدوناف هتافد مود لكح ب 315

 حالا لة اعل عامزم ساو الر ردد بحل 1
 رهف ىفاسكاىتب ناؤ ميحاص ٌمومد لكت اوه نإ
 ةيدفك هيحولا ىلع حال اواغّقلاىلعاصمدحا ب

 ةوعب موللزذالا داع ىلع هبحول ىلع وفا ولا ١

, 



 0” قل يلدوت دب دموع
 !ناشا فولو هفن ةوقب مول
 -. (صافتل لعامزملك وقود اصل
 فلاب هييبشل عطاشلا لق اع لعام دن
 أه لإ ياش .|داومورتب اد وياس ىلعو
 |'لاطم ديأقو دا امر ىلع عويخو رجرسك
 | | ةنينل ا ولحر تمر .دررعد ىو الاداطتف كلاب
 انمي ات ال [نئض قداس عم ناك ناو

 ١ ماو اىلا لع سفنلا نام نكأ بيستلا
 تاحزمهئنالا يد 0 هلام ىءإ ١املا ذارصو

 | دحاو ماسزب نّحاوايطسةنولق لبالا نم
 ارطسو دلاوه مار ام نمو لحام مع
 ظ ءتفلنح ام مامزب تنحاي ملام اقذ هنماجد

 ظ السرياسر 00 طبدريفب لست ناذ

 يرام اماوهحرو مارلادب 0
 واف اف ةعدرتلدرصءهؤناان حيد زال



 ذنب دياقلا هلق اعاهسض فاو طءاتلاو ظنر ١ ظ
 ابطو تم لسرا نمو 0 ذا الب هدول خيبر

 ىف تباصاخ اهياقي اهدا متل ناكو تلم ْ

 اول يش )اناوامل لماحلادال نمط امهروو |
 طفل عاَس ناو كح قدا اهرود قتماداذ 1(

 دارملاو اىولح ىلا قوسلاب دار أذ قوسا 7
 ظ الوا مهاس لريط سرا نار لب ن بليك رسارلاب :

 تتئلفناوا هل اّقياس نلي مو ابلكو ةبادوا ١
 اراهن امداد الامدباضاف ايرشبم كباد 0

 الساوةالصلا,يلعءاوتعل لكلا خي نائنمالاليلوا ١
 مبالاة ول امتدره ةتلغنملاد اذايحاوقلا ظ
 بكارلا رده مد ناركس بكرا ول يان ١
 © دال :تلفتملانمغيال دا الو در ىلع ظ

 «بين مريس امي الف اهلر بم نسا 15
 نمو هداعراده نق ناسا تل هاون ىدح |

 بس ذااالب (يرسضعوا بكر اديليعباف يرض |
 رنا ضحن هديب ترضون دل ظ



 ١١ هيلمقو هتمادصو تئفوانغاطلاريغ
 1 فسريولا لاو كارلا إإ سخانلا ياوه مم

 هبا د ندوه ناكول اكد نا تمضي
  ت ااكوبو اضلا فاقيالا فد حل قطاع
 . انمرلع معن اطرؤم ني دحا تيظوو مذاب
 تيقلاؤلو ررره هم نو نسخ انا تقلولو
 ىضخانلا هل واع ىلع تين متلتقف بكرلا
  ستفلاروو كعولاول نمضي ا! سمحانلا مث
 رش ا ةالمّمن ال كارلا ىلع نأمضل اذالاو
 - نيع قت ئ نمو مزازبو رردىنغلا
 اهضتغلام ٌعيِنَعوا باضد ةأشسو ا ّدجاعد
 :اهشس نا اهيررزجيأ سعت و رفللاهبال

 ١ انركسماوا هيمو هانمضو كائنا ىلعادبكزن
 ١ رازبح مز عزت و قلدز نازمنلاهنمكو
 | راكع ثعتفانصالاٌةدئاذ هلباواةردزجو
 3 د امحو لاركتيا حالا مكدملا ف بل دارعالا

 1 لل ظنا نال ترم يي سرطم لخبد



 ابر تس انيعو امانيع نوعا عبرإب نكمياا ابد
 ىيقئاشالاف و مدرا نيعاتاذاهن اك ترأضم
 ماعد نبك هأنمردام قشلاو ةأشل اى رتعهسا

 ىزرامب كسّملا يلدال اذ ساكن [س يلو
 نبيع ف ىف مالسااو ةالصلاهبلع هتع
 مصقول مال نيولاب دييؤتلاو ةمئلاجبرب يذلا
 ناسسازكو اهث امصتنن نكطن ايش دوا اشذا
 ىدحا مطول اىكدتمقلا عينت ل يق مراملاد روثلا
 يوتنلا ءيلعو ارتد نصفي شاذ ادمياوق
 ف صاوكربحال لوكامناو لوك ريعولاتا
 نمضي ال كسل ناو نوعلا تنل نيينيعلا
 نايا 0 طم درج

 ظ رررلاّ عمللا امد عورستم انوظف

 هسرش ف نمديول بنعلا ]أ تح ظفتي
 مانام طيادملاف مدا يب ضلنانو انعام هلع



 - ميس م ع

  هظفي قنا نمديدروقع بلك ةعورؤنلا طنو

لتملا لمهن كيو ضملا لاق ىّرنا
 يلزلا لون ف

 تاك نا نآأمضك مبحا صل ىت تلككا ضال ناو

طيادللك الفالاو ثدلتإلا لش ريلا مس
 لانملا 

 | دقواتلت قيدوتلالصحت يدالا ىلع يبا

هذصن لعرل نمعو امتحس اوفو
 1 م احسب ف 

 له عةديكاودو س ألا بنج اكأبنو حض

 بتعلانم للا فلت !اه] علا بير نعد

 | ران اكملا مزعِرلي قت رعؤيو ال ماوونعو
 اقلام نشب جمني الزنا هاوغوواوا

 لج بلهلا تلم نماحاال ماديلعاوربغا
 اتيبار نلل هنييعم ف مما هركذ انكو ىلدا
 لخم !ةلايس يف نامتفلاب قارنا هاون ف ٠
 معرب وةعاماو يوتاقلا دنع هعماذ

 2 ىمال رهام ىلع كل نيرسؤن الذ

 ىفديف اغلا باوهاماو تبضه ملا

 اهيسررْصلا ناماذ ارو سوينا



 يه الط طاننامز يي ياءاقلابا# .اي ال ذاذرب يول اربع يلع ىنماتلا ماغبا ود نكأ تلد ؟داسب الص هرإضايول ىضاسلا |( ماع هدومرلرذاو ةثيببل اب أنما ثبات تعا م ايت دور اونو درعو هاطحاوتسالا ٠ لشي الذ امج ودامتد اماو صتقي تامب ظ نال سنعلاَنِف ديني اما انحاطلاب دييقتلا ] اطخرر ءّيجةرحاو قالا مالا أف ٠ هبتخاو ريدا فدلخي مدت لدالاوف نح مس نيل ئولو كرحاو جمقش الاوداحتول اب حاو اىذدالا بحع ال تكول تايانح تما ملعا ميل عة ياسجملاو ككولمما يانج تيبس ايدل مرازملا ىهماع و ئمصي ليت وال الاوىلتاام نما ماسالا“ ها | جدرز ف امو اسسيردو١ادوكب دافعا اعب ٠ ,ىهمل زك تح عنج ماف ناسا ةطنحلك راج هيهريصلا يد يونلاهيلعام يام



ا هزل وممهثد ثدعتو هابشالا نع
 0 كلوا ١اسن

 تبجاولا نكل هاحاب راب 4 لقداشي نا ١ ابرلو

 < تولطخمانلو دمار كن اوه ىلصالا
 عمعو فتصلملاو ذامرحلا توم فدلتع وع

 ' هوس و يكلاو جارسلا نع هيإ هلبتيرشنلا مف نبك
 عمئاعارؤلا هنأ حملا نا يدوزبلا نع

 | هجو ٍيمهادا ةيلعرمدّمي ماو عزاتنحاو
 ممعو جطزلا هيلعو ىرعلا كذلهب اربدالو
 بع فيعلا قصوج| طيف محل صار أتخارناب
 نذلا معز صالا نا هداقمو ىّرئا رفشسجملا

 | تاامالل يل يوجحلاوراخد اهاوهقرلا)
 تيفث انهار اما ماو اصب دحا تحاولا

 يف نيل تاو .لصالا اوه وقدلا ذا مدق كك
 فج هاف ناث هيلعتل الد باتكيا لففل

 ىسيانس جنان 'كحلو الاى هدمب
 | مو ناؤأئشطراب هانذوا'يرلو ىلا ارب ىدد
 اهرلوتساواهربدوا قتعاوأ معابوا لولا



 يسير هياصمس-
 ماض ءاوب طف شرزالا مزعادرب مكن او شاملا نمر
 رييضي يك اذ بيعلا لعشف هنتوا ةيفلت

 هلم ناو اشولث قلاط تأ تنممنارلوهداناف |
 تيب ناز تبعا هيلا عمدو دمك/بيزدبت
 لبلد متحنال ةيانيلاب ارب ادبمل اف زباوسلا
 د نب اىويسدقو همتعي من او حصلا ميكن ]
 .ىارنرإا بر مع اهب ملعالب ديس ع ١
 انمبمل وا صزعو هنيد نمو تمي نئلشالا ؤ

 ئلتاولو شرالا مع تملا ينابسسلفالا
 هدوم مرحاو ميم ىجسحا ايلا تيضلا ايا ١
 توب موبربم هودام تدل نافميعال ظ
 قوتيروت ةدالولاتاىنا نبدا نياهدلم ل |

 تالىتي ى نيرلا ارجل ترلوولقتنبلا
 بتتتائاهباسك فدلخ دلولانامزقلا فج
 ريانا لول يا هدلول هذ دي م ترلوع تنج



 تيبدلا فالخع ادّذال يلو لتتم نب اهّملعتإ
 لتقف هررح عريس نجر ع نبإ ل خرا فدع
 | اطخ متععازلا يلعيا هيلو قعحللاهمعلا
 طلل هقتع درب نرمي هل يلا نيو
 تدسصيال تكا يافا لد برعلا قدعسإل ماها
 فري تعم لاق ن اذ ةعكدإلا ءلّواىلا ىلع
 هزاوممب بطاذ كاخا اَتِلَتَد لهرل فوروم

 كيرلا مالا لاَمَف قتعبض طتحه تعم ىذا
 مال لدالاق لص علئ لن ال هلولاوه

 قاف ك ب تعطق اهيل لاق ناف تامنمللا
 قتعلا دج تلق لبال ىتلاّوو قوما
 يدا ناهتملا ببسروامالاتلل ٌقلاف
 اه لولا اذكو هإلوملا نوكي الذ مريام
 ا انركذ ١مل لهوا نوه أى ذم لولا نا امي

 ' هلاجهداتساإل هللوهلاذ ىلخلاد ءايجلاإلا

 هيمو زرودبع ناونملاانوانم هدودوم
 ' هلئاع لع ّضدف لتقن لحر اسس ايبصما

 بل



 دعي بصل ءاوعبجر واط يبعلادعال لئأتتلا
 معلا ارب امالا ئئبصلا ىلغالالل فو متع
 هذد لسماع دبهلا رومام ن اكناذ ملكا

 ءوبحز الداطتملاق هادو التاولا ديلا ا

 لكا قتحاادمد جربو لادا نه صالا ليعرل
 حد ير ادخ نال د ىلا تمي نضل نم ١

 نآكنا دمهلاف كحل نكو لطنتصمال ةد|بزلا ٠
 ت اذ اطخةرمنالافصلت املا فبنملا
 تعاذ امي ضح دبعه نم ىصَتض اا يبك
 كلهن لارا ناش اهنم وقوم هؤلوك
 بحَوب ال ديعلا َديانح نال ميلع نيت ذاذ
 2 ةدحاو رمت كولالع بجو اديس هيلع

 اع بيعإتق اذ يليذانلاهتاعلاف ٠
 فععف نايلو اتم لك نيرح نيلجر
  «مضن تيلاوكد انتم لكى ددهعا

 هارفو ١ اطفعي م نيذللا تيريَحإلا لا
 دونقلا طتغس علا كل دب مال لما بدن



 بيّصن هيد طمس نو ناتي دوهوالامبلقناو
 عد يؤقا نيثكاسلا بيصت تيد قو نبف اهلا

 ضار عاع/دحا ديعلا ل تم ن اذ اًملهمض
 مة دب يسدد دولا ىلوىحا قيعو اطنخ
 يذلا فعلايا د دمدي |ىرعصتسسو لممملا ىلوا
 111 ال مع انزلت مستو امهيبلاعفدوا تهبل

 لو لطب | هدحاعو انير اسم ىبع نك طب

 ظ ب «امالا عمر وج لبّقو ديدلاجرب
 < بيوتا يلواطودإ اموضعلاب بلقلا
 لل ص5 ةثرولا هفلتك الذ اثييد هدبع
 هلم دبعل رند نيعلا يلعبان ف
 0 تعلبو نما بد ىضتنغعلي ناف
 رد نم زكنم صم هلاهيدةئفإلا»
 ّط 0 مننع ةماو 3

 ةرشعلا تيييعن ورا نع قيتمرلا ةبتسر
 4 ظ

 -ج 3 ١ - ىلد# ةدصحل اد ه- مللت  طجعصالا هسا ديد 00 «مح د

 نحا هه 2غخ 22ج
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 ةضالان مهني هنعهرراىدر ر دوهس نداشإب ظ

 هن كلث ف تلقاعلا لعن يح نوكتو ةسخ
 بي مدلا نثر فسوي إل افالم نيدس

 بدقاصفو ءاضالا تفليامدخلاب ىلا ظ ظ
 قب دشنعو هتمث نجر همز نم
 ملا تغلب امةقلاب همت صن اغلب
 ةمخالا إلا ةسياع دانيال ليثوررد
 ل دع َءوكح بكتو قت ١ هب مرعو
 عطف هتمق د ل ايفو عدلا ف هتيم

 هنمتن ا يىرسص عدس دلل ج تعمل هللا

 سيئا يقيل يولع عصر داص يلا لد
 + 3| يلويلارجتع د نكي ال اديب اني هاتسال
 عدد هب ديمعل لأ بوم انالخ

 اج عد قتعلا كوملاتيبف

 اتسالاكنأيبلا تال هيت اهداف
 امايماو لئاّملاول ببع ةمتدو نحيف التف

 ىلعوا أهم ادحاو دلك )ت3 ناو اوس اهتممو ٠
 09 تيك شتا لضشح نينا يبا دن»تا ب م شنع ىنتيتع ١> يروح



 يلد نيمبحلا ةميقف لوالا ردي مو بّماعتلا
 ؟بيت ناو دلوبعخ ىف يس نو :يلجر امد

 ظ بمحإو ٌفافللاوهئملاةربع هد اوه وعد
 ١ اللا و ركسماو| دماج هدم
 اداصتشلانخاه|هافد ناصقتا!تنحأب

 فلسماو ةمقلا هتيضفاشلالاقو
 بيلو ماو ارب هم قتحولاو يلا ه شيلا
 تن يعل نسل مالا هسا نم
 ا انماقماهتفو مايل تالا
 ماداسنملا تخل اصعب تمصقل اعفد
 ِى 0 ميما ىلا

قالا اهلك مان انهو نسل ذا لودلا
 ةم

 يانع زويد دال نموا ليع د يتالو ةرحاو
 ىوينعب كوالينول ةمقلاعذدوولو عقلا
 ةمقلا نمهتصج كئسلاجْتت !اشضق
 حريمي هضيئرتال ل والعو عام ععبو
هيلع بعدل ىلوملاتال

  مدماو ةمئقالا 

 ويياوا

+ > 

--- 

 يسع تك 2ع >7



 ىلع ال كلاقد ىلدالارتيانجلا هلو هشاعا |
 همزلد ال تاياتج بدت مريرملا لولا [؟
 ةيب أنجملاب ىلع ةدحاو تمقالا بل ىملا |

 قلعتي م ىلولاقعنالال وإ ىتملاليق ١[
 دلولا ماو قاتعالاباتىنمم حركي ماق بيعلاب | ذ

 سانحي لولا مادا ملل ارما سام ربدملاك
 يول عرار اهنال مدارقا نك ملاملا بسلا
 هدسا لمع [مملاب ضااذا ام تالخع
 يمول ور لتقيع هن يلع هلق مصب
 هال ومنع تميذ طعس مه تاؤاطحصسرلا

 همر ف ىس اطنخ هدلومسرما لت 0

 تمد ىهاعستساو ١ ثراولا اتم ار عولو
 ابسسدعو ل صف ررورلتتف مث

 هبصعف عبعبب عطف عمغو نّملا
 بصاؤلا نصع هتم ناز ىرسو لور

 بصاعيي يف وهو غدي عم ناذ عطقا هتمت
 هترورعصل بصافلا يريهتمتامت |

 2 202+ 2-0 مم عت ”ىي22- نوح نتح ركل بوح نكح بيع د نع

 م



 | تامدانمر و جب درع بصنع هريس ر يصف افلم

 يال ر وخلا نال نم عري هاا ملا عيربهلغ

 / | ري دب هع بعبالاة) اىهابال هل اري اي

 1 |[ ديس نع نجع درك بصاعنيتع دع
 ١ ١تسئضد امادهتمك ديسلا نمنع يْحا

 / |بصاا فلا رع ه تمت فصتب يلولا هجرو
 ٌ أ ويلا متمت ىضد يلولا عقد يا هعذدو

 |١ محازلاوالا بجم هّمحنالل والا ةنأتجلا

 | تحارنإل بصاخلإ يلع ميلولا عجن ميأت
 ا د وبصأ| لا دنع ناك بيس هدم

 | عب ال هيصاغ دنع هدلوم نع قجنإ

 ظ ظ مياتملنالا شات بصاقلالعىلوملا

 ؛ | :لصفاو نقل او رككام دي ف تساكيل دال
 ظ ب بيعلا عجبت ىلوملا نارتعريدملاك

 ْ |[ ةيحسامسول ادي ةىاكش وانه

 اساث هبصفن هدو «ابصأع بنعئبح
 | :.نينفب عحد وامل هتمت هنع يد

 اصاؤلا



 ًارزؤضن لولا حفر و 20 5
 لوالدي لن ىلو ىلا اساث ةذونخا ل ةضّملاقا 07

 بصاخل !ىلع ف صنل | كلل نن كولا وجدو
 حلا سنبل جر تضعيرمدك ان كو دلولا ماو أ
 باهزلا هيصخل دارملاو هش نعريعنالا ن

 ةأ1 غيو نلانم | هيلدنذادإبم أ

 ةقع اصف تاما نصذن مل ىجتوا 1

 بجاىلا!لذاعلع,تي نحو ع مص ونس وا رم

 نئقعاوصلان اىثت نلت ةيرويتمل انا كيبل لن
 هند بلد عئجومل إنو ىدح تايدحلاو١ 8

 ءاقاعل )يعتبر اءبجعم ح نمنم ضارمالاو ىتحا
 تشل اهزعو ماده 'ببش دكت نوكأ 0
 يأ نكسالا نهي يرككارعا لول نإ

 مل ناو نمهدهتعيرزهلا ملك ماو ادبّتم نا ال

 تم لل ا

 ايبم بصغولد باند: اس

 قيحيماؤلا ئسيح عوي نع باعد 0
 ظ 1



 ' | ةاسما غيضول اكهناخساعم
 ظ ىج 00 بك

 ْ يقي نات عب توع ىااع درا

0 ' 
 ْ رتاَقاَع كعف تمي ناو هتيد ضد

 ظ رينجالا نآرنض باب توتو اهلك

 : ةبمع تل اخنابل قش ان
 1 0 توملا,تاماماا "يلع 3

 / !كاقو ناو لعايضاإع نك

 ' 5 سن هنم نكي ىلو ىبمل اطقسن

 هب تننو 1ىنم كاغ ىلع تاكت اف
 ناكىصااَدْي |١ لع نك ىدمصلا

 ' يمص ب ياهماج فيرالاا
 / دنبعلا يبصلإإ نق ياملمعف

 | 0 هتئق يصلارتلا رجب



 ني هلانوزامنسلو هيلونذاالباًماصط [٠
 د. لع هطلس هنإإ نمد مكان ةداختلا

 د دوا ولازكو نئمضد ىناشلاو ىسوبوبالاقذ ظ :

 يي الا فاو نأ

 ندد انكو لاحلا يذاشلاو فسوب عل
 اتوز:أموا نا نامولو اتماوارجعاولا م 7
 -!ام ىبصلا كلزّرساولايكعانجالاب نمنع ب
 اهو تلدلاعلل هنمض عي دوال سيلا ظ
 غاجالين مج الذالاو دل أع يبضلاول هلك
 كلا :يعميل دلتبرشلاو نانعلاهماخعو
 بارو او قتلا قامت النجيل ع نيكسو ل
 ”ايبقلا تيب يمر ظف لذ يل زلاو ر

 اقلطم نيمهلاوهو ىستلانوععةفلف 4

 صومحم ببس لاه هدد, يملا اعرشو أل

 أ

 ماي

 ١

 ىلع صصخصخم ىلع صوصخب ددعو ٠
 رح تيب إن يسمو نموصخم هج 1

 زئاوا عرجرب ميل دلي انو نجي دايم ذولو



 . ١ 5 هع 9 3

 *هتيش 99 مدان م مدور وا حما ترض

 فايا نمزتكو بدرب كدتو ها نإ م قد جيو
  تديلادرو ناو ىنملاو هساروم هى: ضتوا ناك
 1 سمه نيلثا دحوول قول مس كل نك
 ف مانا اراركتل يدون دلتا هسار ع مولو

 كتتلارل و ىئداو عورشمعيوهو دحاو لك
 صرضمل كبع ع داوإ مساكتلحملا يانا ه ( ىلع

 ب0 اتوا مر اتنك مم زل خر نو ولح
 ممم لك ضليعنايالت أي لا :لعولو و [تلتقام
 كول تلجال كت اّيرل ىلع نو تلتق ام هسان
 با وألا ضلدس !ثول تع ناكنا ىذاشلالاقو
 ١ ةيدلاب ينمي ٌتعولتق عاملا لها نا أتيع ني
 يور! اول ةروطلإاب تلاسهاقدو للي عل ىلع
  نلا لآهلطمال داب نراها يعي كمدولا
 يزكرلا تعفو ناودرع,اتمب ينوعرإ| توتو

 ظ 0 ا لسن اطخ
 ا م عن جاك

 ا ل

 غ2  -ظظط >

 هي هج
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 رتعاتملا ري امرل ار هاظ قنا طوسبملا نعلاككلانإ
 فد هلت يا م)ةاوج ا عربرلاو هلم لهاوع
 216 :تدلث ف دنجود نقلائمقال راش ظ

 يل مرلع تل حلارركو درجلا تي ناوريادنيشس
 هراركيولاداراوددولا#ناوانيم نين

 هبحولا ىلع فا ج سب حمزه هن نمو ال
 امادولا لتقل يوعد يازهانهروكئلا
 ال و مرلق اح يبع ةبرإاب يضقيد ليدل ف
 رع ضاولو هداني اب نعم لاك حونا وسب

 "تصف مرج عول و عارفا اش عربعو هب
 الع هللا لها نه تيناقملا كمن يللا ا

 “معو ةإل او تونحو ىبج عة هاشم
 سمال هاا تيه َو وو دمام الو

 ايلا تبانوه اذرع.اتمسلانإل ليش
 هضنا تتح تأم ناو ىلاو مشابه ببس
 ,:رم مد ليسوا نرعلا لست ونيت ةهارفلاو

 مب ٠

 بكا نإلهركذ وا هريدد هناا هنت



 1 نيو دال تالئيدحل غالب قاما عر

 1 مين دمانضولواجا ةنامقل ملا 2
 [١ ىلع هذيش نم يارب: ؟ةاؤا دوم قش

 /| تيملاىا تيدر ىلغوا سح| 1 سارلا هم
 ١ يه ل0 بع

 / ”تكلمان طقس حو يارسك تاج
 ١ 1 اطير دعاس
 0 ىلع لولا يدا نافل اذكاممربرظلا
 | | لذحلا لصال تعاربا ناكر هرمغ ثخدحاو
 ١: ىولا دانا و مرشتعا تملا تطوسر
 :| طفش لبقو طقشال صزم نيد يلع
 | بكرواسيأقو ياسا مم تيار ىلع يق
 ' كرمال هللا لها ا واول

 قناس اولو مراد قداكر

 0 ارودناقو
 1 ام 2

 ا 0 م



 عايد ااا 5252 ْن
 ١ مرهون

 ارراستبا 2 يما ا ٍ

 الة 0 /

 مار خيو لال
 بي دب ىلا ديحوم عيري نأب

 0 مساس نيا تسند بالا :  قوصلا عامس ميج '

 ١ هيت هاج 10 >

0 ْ 
 جيم سو ١
1 1 

 0 ب
 ش بحي هناك لتملا منع دبحو يعذلا ب

 ظ ل



 ل يي يس يييييِبييبيِيب ب

: - 
 م

 و

 1 ريبه تلقاء ىلغتبلاو كلبا قعتمانتلا

 ظ تلال نيمواحس تاير لعذر قوميلانت
 فنصملا هدافا امك داولاف ثللملا قرعل
 ظ تت زازملاق هب اولاولل |ددتسسم
 ا در دإإ اى نتلا ه + عيضتل ا يحسم
 هبا ناالا تقلا تبغا تشنيحو اه ىنعو

 الاو بالو دحال تازمال ل عابس ن ]كم
 فرلاوئالولاب دارطاث امثتيلاو ل ايذئاعت

 ةم اىلولذ نوصي ةعارجلولو
 00 بدحلعتدالو ادغانتو خلو يح

 لن منو لالا تيب اهب وجو سس ع
 - ىمازالااماو محلا بيلا اضي تيل د)ملاو
 تاىغشف ارا ظلاو امتنا نكاامام) قولا
 بارع ننال دره هيجل نو
 | اهايم ابسناو هذ ىامركأ |نم اتسم د
 تسب ف نر اان تزيل #ءلا ىردا يف تكا
 أ تيا اسال ركل لالل



 برو فياجرا لجر ضر لس بخيت ولو ابزيو هيدللولاول اخي اذا تيار يلع بجي |:
 يرمل )ها نم عا [بزمضرالا بحا جرسيب 1

 ام ملت يرن مدلول كزهبا تعلاانال زرت نها لعل ضرالا بر ىلع( ١
 راما وليا ناد شساراد ىبمحت ا ناو هتذانتم يسم مايرال هدييش نر ال دووقومواو تكول ال ةحابم نضصلا نم بحو اذاعي ازعا بلا ناني خبص

 مما ياولحد آر وصح نلئاعولد |
 ةيرلا يا يثنريلممالاو ٌملَقاعل ناكد َ كسى جابر اهي تش ار تلم اعلع | مرلاو ييتلم ضسوب ىلبالاةالتحاضلا

 ماجإ مطحون ارط ]هليل ةماستملاو |
 ت امس نود دمحاو سمى اواو نلالوا !

 عدم نئسوولالأفو ىرتش اما

 ترا عامجالاب ىرتشملا بعض صاع عاينافأ
1 
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 دبع لع يفرتلا ضعبل موق نموزاد هرج

 داو لقا عرعر يجدسا فو دهؤشل اكرسورلا

 يي ياعن لت ابر دجحو قجرطيف او توب

 ىزذ ٌدلئاعي ءراينج عيبلا نيو عئابلاةلقاع

نس نح :لقاع انععت الدامر الخ كرلا
 ك

 اىدل لعق امنه ينلارابلايااهادوبشلا

 د جب نبال جت (كليتشاوعولو ديل
 هالو تلد ناكر خرا

 مسرولاى لع باحيالا 4 المان دلة مررد

 لوتقملا ثدزلا ناررقتا تجعيد نك عشر ولا
 كرولا قييم ناورتبودد رامى يح

 بامجالا توك ومايكل ظ
 لتلك  ]يهاذ مترولل ١2 تملا ثرولاىلع

 | هرتاعم ببال اوه ناو( لاقينوو
 | ايف دهو ناو هاتف ةررشلا قل ىوإلاب

8 

١] 

 'أ
5 

 ١
| 
ْ 
| 
ْ 

| 

 ا
| 

ْ 

' 

 ' بالا لع سا
 ١ ةمابل اك معدي ينال انتا نيهالملاو

 ِنْذو ظ



 اضاشو دادس قو فكما
 هابل تسلك اهداف اىاملمابصاخلا ١

 يلع ضنصلل عرذاو اوسخ دانمهضقعنوو ا
 12 ىتعو كال ا لعد >؟ولمةوسو انها .[؟
 وّشتا عزع يو قلم ناسا يس نسوب |

 ناو تذ ا نداوهظعإلا عراشاو هكواملا |[
 دائما ىل مد فصملا تولي كد حاكم لكو عماجلاب |:
 توصخحي 2ع اوجلا)و ىرترحاولال نيماسملا |؟
 - ل ١

/ 
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 هلا مزعلا نزل لاري تيبايعتتلا ظ
 ت 50 | تيسر لع ركذ اضع نر ب بحي |

 انسان أن اوت دلما نعاس انا أن
 مماقلاوبرل ارملا تدل ل الخد أبز» ظ

 توكتذ 2 ا ظ
 انكو ليلا اها رعّتبرل او تهادلفلا ٠ ظ
 ايلا ء اع منونس نأكأ ذا ىانلاٌ وسلا ٠ ظ
 اعلا تولت د وعر دانني مالا اكما |:

 ظ ا ١



 عينموملا كلذ دايصرهزل يزال هبلعترلاو

 سوفت بجي بجمع رع بيت «ريصقتلاب تصوند

 ظ فينا ,يعتلق دال نه انعلا كاك

 ل _مععاو و (ضرلا يفسد وعل اونا موحاملا
 مدا توتملامتعالمج» اد فنصلا

 6 بلد مورشلاو يداحملا باغ م

 0 00 مرت ى دجوولن ديهدو

 يح اماما للا مث ك ان اها

 2 داى ا هضوم نارا ا لسقو بحال بدل ذا

 ١ تيس يدرلا بو ملس الاراز ئمبأم

 لادا نبا نيد لا يديا قضوا لاملا
 ةئىفشلارب ىديس اهوهر بضرب ىو
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 ْ ردرلا د ناكولو مرد اصتخال اها يع

 بيرك تناكو سائدا انقووادكولل م

 ١ يح هاطبضلاو| ةينينحجلاوا درا نع
 بك ذوا كلل لعب ا

 ةئينجاإلا بما رمل لها لإ هوا ديلا
 يدر



 «تلاةنماوللا برا اصح طشا لع ويلسوا طغلاباست هوو لف |
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 هند ةبتبسسحخح ع2

 2--- ا

 أطوبمو١ تنزل ا

 ىماردلإو ثانلل ى دان د اصمال و ةيكرفلا نم
 نم دم 2 | ١ ربو ىدلل ت شيال يوهرلا دم تال |؛ صوت ىح هرتز دا ىلع لام ازيعنلي مل منيع رعب يح | جربوا كلو [ىلع كولا ك سان ناالا صول انزففحتال للا لها ل ع ليتق نموت | .ىجا اواحاز فوبسااب مه قتلا نائم | .ءلاو هيلا عتقاو كعانالاو عرفنا نال لما توصلصبد اذا قنصلاعضاق
 سزوتالت اًفرل تفرع و تلتف امه ةسباب ظ : لح ندر للمش لان اوعزملا مساتغصيجلع |
 ماسقلاودبرلاف تام. سف اذ قيمنم 1 لقنذ يل لاله! ضعب ةدارسل جنو | ملك لف نا ميزي نم قع و اوف لبشد الو |
 ًّئ

 ك7 د



 سس سس يس يي يي م

 "| هب مرجع مولذ نسون يالا ذالك( ذ ىلع
 | كمانملا نمد ل ةرم شك هله زحل قرم
 , | نمعي ةفيتحيلا سنو نيو فسنوي يبا نع
 تلتف اهةدحا دحو ثااثالب نيلحر ىو

 ' | لكمال ناشالا نر هاظل نال حارا نمد
 ,| رحت افالخ نسوي ىلاستع هيد هن
 "| اكننو اسرع لحل اررك هز مال بو ليت ىو
 "| ىلعدماشلاضسوي كاتو اهتلت اع
 | لاس لاو نوزحات لأ لاق انمي دلت اعل
 1 هليسللا هي هلم ائلا عمر اهل اح
 | ”قناو ادزلا مركذ ةعالاوهو قلل
 ةلضاغىلعديرلاو ةتاشراد ّ لتس
 "|| نيتال م قرو اه دنع فضجي ارنعرتترو
 !| جرا يفي ددروكرملا أتشلا نق يا هنو

 ١ | اينعئاو :ىدزلا/رص عر املاء رس الثم
 ١" ©ثج عرابلا ناام) لاقذ لاركذا نباريتل نحو مملا
 "| نوكيت سجن ناكي] هجن جردجلاديحو ناح

 ررخ



 لستلا روبظب بج ا غاتماشلا نال داره
 ملف اتي لذ متثرولرارلا مرونظلاحو ٠
 ثرولا لع بكام نوكيا لقال لاتجال
 ظ معشر ولا ىلع باججالا نكي الو من اهم ا

 ل ّيرلا لب ةثرولإ سيل باحيالاذ ال ترولل

 ري هاياصو فؤنننو نود تم ىرمقي ىدح
 : ١و 1 دوو هند خراولا مْلِح ش

 وكت و ٌملقاع ليعةيدلا بتج هاب! لت ادا
 دو ضوه ضرا ديحوولو هبشو را أت اريم

 واعد اررا ىلع بو وتوم يدعي كنكراذوا |
 اعرمدت نال اهنايز لعرب دلاومماستملاو

 ام

 د ىلع د فوقومر لزاما ضرالا تن اكاد
 قلم ىلا ياخ بحو ولأكن ظ

 ه[أتسسرو واه رعو هيحارسو ردد
 ملت وول بارو ثوكي تييتيتتلاو تلق
 انو ناكولا ف نموا ل ارجع و زل نييسولعم
 يرلا نإ مهالخلا ن اذ نكاسملاو لّصْنلا ىلع



 سس سس ص

 لا مجنم نولي فشنيح زل لاملا تبن ىف وكت
 هسلاق جيايلامبشأو يراسل اص بعام
 هلو نر كس نق تجوولوأ جه دوتسملا

 نم يام ططاطسقلاو رينج لذ :كوامب بع
 طاطتتملاو عنا ي!اصحر افا ضك
 ىلفذ لباب امهيحر اهلاوتكاس النا

 / نرانبقلا نييولو ادب لتقل دوت
 ١ اولتزولو نتسرتملا نسير انك كح :اك
 او اكول هرتسهل/ اعف نيذاتيم لمح
 يلم سو اودع ههلئاددعإولئاقىت
 اهني ل تن ئانلا ضر لا تناك ولو
  تاهكس مئالاجالاب كارلا يلعذ تكول
 ةسرلاو ةماتلا ف كال نوما زسالو
 ظ ءانشف تسوي يال |ذ لزب وسلا اني نكررد

 رفق دصوولار هو متبل لخنكب اي 1

 لها نماوسل نال ىلع ىلع هو مان

 نيعزمال يلع: كريدح منيف ناو نبيا
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 كس ” مش ؟- - ةنح .ي ب  ايجسحح

 هى
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 نار دعو وا هور مييجلاولو نيام لها 0
 ىت نر اد قولو اىزلقاع ىاهذ موتعدواىيص
 ىلع اولقاىتولو لامنم يربو نيس اخ

 ماصاف لح لصر نمولو تلق اعلا امتيلقاع .
 نيب ىف متم تاو نبا نمايتررب عديت ف ماس
 نال خيو ميجاسيرلاو ةماستلاةلدت الها
 أهيم ئالف دل ىشم با دول ةموسر بحن
 كردلذ ىف ية زوعىلع ةمّيلاو ةماسشل اذ ةلح ف الجت دلو ماواربدمو | تاكم ببحو ناو
 هداوحرادىث الميد ببفلا بح وولو نيتسس

 ريا صرخ هداوم عت مقف اتويرمالادسف .
 هموم هزلوم لع تمم شام ناو ل أح 1

 اتوبرمرندزاسرادث دليم ىلوملا ديحوولو ٠
 / و دل ية رمل صيولو ىلوملا ةلئاغ لغف الوا

 امحوز راد خو ةاللاواهصاواهيساراد يق |
 نم سالو لنا ىلا ىلع مبرلاو تماتلاف
 ءاقعم مجلقاىلا مس انك شارما ١



 ,| لاقلالامنهبعجامازكو اًضّقلا تةونع
 , | .تولث ىذخهوي هنبا بالا لتةتإدارع
 ظ .اللح بج قفاشلا ىنعرو ان سنع نيش
 "” د |قاوا ثالث نيزك ئاياطعلا تجزخن اف

 مرح

 ” امهنالالمع يىسو ةرلا هك
 لأ هحسو رك يا يمل 2
 0 ممصو نإوبرلا لهاتلةاملاوكأشلا كقملا

 | ومصق هيضلازم ياش تعيركم
 ر| 2 لكك رطع بكبك تان ءونه مل تا يلظهلا

 ١ الاس بلقنا اه جرت لتنقل حفلا 0
 مم اك 2 2

 وم يع
 1 قرورة تن انهلل يلم اهيلاس نو

 ١ مه نب( ضصرغيام ىزرلا نا 0

 | سر ابمواعرهاشمةياتكلاو دتجاحلا
 | ةجاحلادرقيال هن لك ض ضي اماطعلاو
 ينم ثالث نير اما مانعو مرسل لب

1 

1 
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 لها نماتاجلان كيم ناو دوصّملالوصحلهنه
 اشكو هراؤاو متليبق تل قأىذ تاونلا هي

 - دلت ميطعنلا متضنورباصرلاربوس دوه
 البو هردو |مهردالا ةدسس نإ دخوبال ناتسا

 بشمال يبدل لكن”دحاو لك, ليعدزتن ماو
 ىف ينسلا مث عال يلع حبارا ىلبع نييتسسا ١
 جيب ن اذ ف هل :نياشسإو تابطعلا 7
 اضل اغلا برها ميلا مكإنإَمْلِيَصلا /

 (مدعاوانرعلت لاو تابصصفلا بتر ىلعأ
 راغب انوتسوا اييمواةلماتاتلاولو |

 هل يبق قتعملارلةاعو قلبن مامسفلا ىلع

 هالوم ل ميكو ةالولا يلوم نعي |عتنو نيس
 دمار بيعزي انج تلاع ةعيالهتاهعام|
 رشم كار هير تبارطتقوا مرش هروق طقس ناو '

 فصلت ورامإلو فىارتعاوا دم لامالو

 لمحت ال سو ياعسل صرلوتل مبدل يضع ١
 اضارتم !الاواخصالو ادرع او اعل قاوعلا 1

 م



 لا فدصن نارا كاملا لبدتسضجومل شرات ودامال و
 ١ اتهنبلا تلبص اغاو جم موقنوا كرش قد
 | سلام تت اّبال هحم تقتل انا جمرارفالا عم
 1 , | يلع بوصولاوهو مييلع ير ملارفاب تباشب
 | لوشا'"ايلواو لآ اّملا قداسدولو دلّماهلا
 :| < ةاعلعتدلابىق نكد: ضاق نا كح
 ١ اهييلع سالف كاملا اص, نأ دقيتيبلاب
 ءءجىيبل امداد نال ةلقاعلاي'
 ١ : ألا نال تصحالا لامني ميلعالو
 1 كلذ دومصتللنا ١لعاو ىيليز محى دمحم
 وأ مساصخخلا راق نم تزووي تلق هِنأنح عد ر| محلا ايبص ناكولو يلع حملا نال ىنايخاوه
 1 ىوبملا ثواح ب١ اوخرلّداىلاال قاوم
 1 بتدناو ينص نيعاينوايبص نأ فد
 يق ىلع باداىلا هفيلتعاسرلو قارا
 1 ثدذ ناك فل الداب اويللاو يبصل لعد
 0 ظ || بح ةمجوتم رع يو يوعرلاا لخص خرا

 با عاج



 هاو ءلفاىلا ناوهو ناسا نم قم تفاعلا زا
 ىدربلا ةبشلاب هرزشا معن له ابل ليعفت

 يفتت منانلق كاهذلاما ديراب هيلع نينعتتت تع"
 ممكارلاة ظبرل اف روبظل ىرتح ىلا كر نا *

 د ييع مف يعرج ىج ناو فان
 تال رلتقاذا ود تلت اعااطع ىف انظنح, ©
 تاشلالاقو ببعلا ف طإ ]تقال تلماعلا |

 ه 1,ماو يبص] خيب ال وانما سقما [ةالاا
 با نول ٠١ نك تونجو ١

 حلا يلع تول ميم لاو عع لت انيلاول |”
 0-2 لربيع ود مرعب الو نه انك مت
 اهدمو نلف اقدر انكياو نص اذتلا بزعل 3

 هلكرمكلا نال ملل قبل تنججا ن او نورت 4
 ملام زهق لاو اوصاتش نادت غداخاو دليم

 لسا ٍفرعو شلك تلق غنت اهلا نكي اذا ألا
 هيلعو ارا مال لادا تيب ئةبدإ اذ 4



 !| اهنوعوراور ىلبزلا لفحو هيزازيورزد يوتنلا
 ١" يتجل امعاظو تلق ةذاش- ةياوررل امي
 ' دوو جب مدخن اذ عرخأ دش نا نم مزراوضيرع

 "| :ىدراوا ارد الث هس كت يدوض هلام
 ! نسا مو لاةؤطانلا نعيتجلا ف لضم
 ا| قف اء فلت ىتصلا مرد اورظعح نسال
 / نيينسم ثدلل نيام عشارمل نييك جو

 "ا ايمزولذ ا[ ضان املا تاكاذ انهم ممأت
 ا| ضرووروم ثراور) نمدرمد انباعامارلامّوخ
 ١ لقمنالا كوا قربا مورو ااديعبولو اقلطم
 ا | هش انلل ىىاطس اكد ىملاومو لاملااتيب

 !| مرسل كلا لاةرررلا يمزججم مثل دلئاعالو
 ' | تروصاتنيب نال ذاوع مر, [يفو صان
 ! (جملاو نيفاملاو نيد ايصلاو رضك اسالك

 ؟ | تنلتكو تلاع صو لئاتلا لحل هاف ٠
 || مرتع ياولد ياذا ربو تلقولعلا تبلط
 !| صامل نال صال ىبجما ف داز هشاخ

0 



 اوم | رحا محا ةازنصانتلا يعدو بابلاله ىف" أ
 ا ون ئي ورد هماّعو تيان هعن وب

 فرخاب مانزخا تنل اتنملانا تاش»» "فا لا أي زعم
 نيا غلا عزفاو طفيف طايل ملقاع مت

 ثتهوهانل ا تش مالس ولا
 ىتئخبلاو اغا نال تنم مانشلا ا |,

 تلو هنو مينخاضل هررك “دخلو لك ف يتعو
 تييوارتيباوزبولاف انتو ةلبتهال ثيحو |
 اانا مول دش ةساتنكلاملا |[:

 دلفدلايمو الاتي :اضيالاو ةيضولا مها آم

 خي 2 مءاصولا منع مس الاوأيصو ل هحاكا .
 يعم نودلز يصواو لقتست اين |. 7

 ضاضم لال عن بن ةيصولا قرط
 امي جوا نات يع توما دمباملا ب
 د راسلني رس وهب تلق |
 م نمنف انش اقنسلابرإ 0

 د ىلا ملا ميوصو هيفأتتال



 ا

 1 اللأي ” د طعيب او ماا جبرا ىتجلنام

 جه طوذ تلا ةالضلاو وصلا ةدذو

 | عرتبلا ياذا يالا نيالا بتنا
 وهافاشريبس» !يابةجوسم

 1 1 ويرسم و يطيب شو تاعوبتلا
 ' بتاومو يونج ريغص نم هكارل هنا

 1 و نكس قنصل فاضااذاالا

 | طيدكتدا يا ةةبابسبا يوما
 | طخس مناف صف أذهل قدوم ا ليل لمثي
 1 "أ ٌتلاتفو ترام ةتنولو ممل تلين شمل اداريا
 | منتلتايواعم وك طر ريشي لهو لئ اق لد

 :| يالا بابلا يف عراشم تاطلسس ثنا

 1 | تمرس كلل الئاق ل ىدموملا وو

 '| ايه والام دوقفلا نه دتعب ىحمقوللا
 ؛ ,( دانت توكيثإ تاوامو_رىموالادلا اروبجوم

 ثلثا



ْ 

 كت داخل انك تمصو ملف كرو ثلشلا ١
 اهي لتتم ظافلالا نمد امن يرججاضو
 سر لاقو كوّصلاد باالا نك وي 0
 مهعاملوشلإداطاو تلئطّقتباحيالا 7
 توهتيمد توا ود جنا اجلا

 بم لوتمالب ىدضوملا
 د ا عيوتمملا ١

 0 ا
 هناملا مع نع ينجيإلا ثلشل اي زوو 0

 ه«سّيلع ةدابزلا]ل كرذ ثزاولا بم ناوألا /

 مهما ناو يوم بمن هج ترو مدي نازلا |“
 تاو بج لبالصا ةايح لاح متزامن
 ثراورنعدإاثراو نو كوبتعي نعيد ابكمف 1
 رازمإ ريصولا تّدوال توملاتقو

 8ع 2---

 اني اميتساوإ مسرو ىبط |
 ديوس ١ الب انور باكيا

 يور ع -



 73 دصودلص فلينح هنال ؛اننتساو
 1 هي :٠ هيبملا قحمدّمَسل نددلا نع
 ميول نم ا ل اككح لوهسنرو مع بنع
 ظ وك اهاتتازاام كلذ ةكراملو مازملا
 اتوبإف ضيإذلا نم جرن أ و يتمالب ةثصو
 ظ غينيا نم اتصف ناو مهي يتب اه الاد

 ْ 0 ,واربت از ببوا ابيت
 "بلاغ تلا برعا قرم خويي يصنال امال يف

 ا ةرلو مالو[ ءربدليوإ هد تارك تححو
 | رنوز ملل تعصو هنراو بئاىمالاناقمحا
 | ءهنه قبادواقيباججإتك تيضوا روع

 تست نملقال لمادا و نا صِت اغا تالغل
 عنتعوهواتيسولو ايصجامادل قطط ز ميشا
 ْ توت ليل بن نيتنس نع|قالف تببصولا تح

 | احدالا نيب قر ذالو عصور |دنجا تيس
 / داو نطب قا لديكم اولذ تاناويحلا نم عربعو

 هتسئيتو الإ لح ةرمو بو لح اقفنل تالث

 وا



 ليحلاو لياللو همس شع يدا لفل ورشا

 ه. أشمل ووش اره شر قبلاو متسرايملاو

 نوهيرا لكللو تاور وتسلا و ريغ اجلا ١

و أمون ارثخو يرحاسطتلاو أسوي 0
 تا - بن

 ةميصولا تقود يا( و نمءأضيتسالل أي زوم ا

تدوم تقو ئمريأدسلا قو نوتملاهيلعو
 

لا نمزدا هيعيام خجايلا نب و ىصوملا ا
 ثا كوا

دا رج ناك نا فاشل نيمو رل ناك ْ
 زذكلا ق

 يال هالو رضمب (دعل لّيفا ةيهلاهصنالاو ٠

 ةدمال رة مزلويدما اهنشع ]وبا دإص

 تلف ءايجلاولو نينجا لع بال ديواوال
 هندا يهد «ةوتفلا تثداح باوحماعربو

 فقوامد ترتلاز استعملو يمولل سينا د

 تح ةميلع لرد الو يلب واليك اولاة لن للا 4

هتاملك نا رمتام لاه رحالا تمالا» 0
 هداف 

  تمودلنالامو نم مؤ شتساعدقملاب |:

 اا



 | هراد ف زحإا شكعل ابو يدنلا ممل
 هد اتنأاىكىذلاكنماتسملا نال عادب عدس
 ىهلنزلاو يدل ىلا عرصربو تلق اش النملا
 نسا هنضيا كرات راودوجو دنع يعل | دترولااهريكناالا ثراول ةيضوال مالسناو ةالضلاريلعلوقل هعسشرو ةراجابآلا رب ائاييبشال ةرزسابجإت أقوتشراول الو تي نلااياصو انتم يسم اه رو
 ىئعبل ارو ضعبل ان اجاولو ةندو ائس اك نضيرملاةْز ااو نونضئوزروص عز اجا ري لنالعر ايكو هت: يسسو ثيدعملا
 لئالا نوكبوا تصح, زجل ىلعز اج
 هاوس ثراووإ نكي موا ربرغعلا الها سبل امر د ةزاجاالب زوق انونجتو سبك
 وا نانا | يمول يوس يا هنا قامت
 نكي لو ه] ىوا ريجو زل ىصواول ئح َت راولا
 لا ىكنبا ةببصولا وص زنا ثراو دع

 | راقار

 2 دول رسخ



 ند اكفضيضللاب اهحوزل تصواولو ةبيملاق دان
 انقر نال نيجدزلاءاعديق اغار تلق لمكادل 1
 دقو مروا درب لقكا ثري نال ميصولا ىلإ جأتدجتال |

 يوان ئوريل دلير ذالايز مر مالا هاشم
 ترقي لو ثامورلا ملكي لتر يصوا كزافنلا /

 ةابلاو سدا باذن ملف نان ماماالا ثراث |
 نائرذإا قبنضءز اجاالب لشلاهل نال هل يدجوملا 7

 امين الم ناكل و لكاس دس وي وأصعب أبلف ٠
 ها يهمل نيابلاو ضاشاارلذ نجي ل نافعمذ 7

 رمل ءوجو فولو الصازم مريخ ىجصنمالو

 نهج فال زرم نموصتال ىف ونيت شل اذالخ |
 ةزادازك هبلغمانا_ةتيسازوجورنف دسار
 ىهارلا جه حاب ةيصول مثع هدا صر سمن

 هيلا | ماضاداكاردالا نمي تاهلصو ناو (*
 مي الرو صفا زي م نالفل يقدشنم تكرذإ نأك

 باسو بيع نمالو لوفي هداؤا امكبيعلا

٠ 

 ل



وعن ام,سع ل يصف داذو بنأهملا كرد ناو
 

 اميداضا اذاالاررد افؤلاَكلرب ةروصخ

ا هاف اضارردلاةرابنعو ىرهاك
 قتعل اا ىل

 ضع ننال يلولا قحومد خامل ل اوزلوعتف
 تلعع توما اذاإلا ةررانشمالاب نازإا

 وس ايونةد : ودوم ناشا مرانص يح

 | تبدا ناليددمتهس دن ةةلاردقو

 ظ داهشسالاو ةراشسالابهرارّضا راجت ول

 يوّسلا هيلعواولاة سزحاكهداكو هيلع

 مما غار قشل اسم ئب عبس و ررد

 تون ناوا نال نوم ىود اهلوشض

 هلبقاهدرو البت للغنم نوما تعبأ
 | ةيضوع تاننازاإلاةوّسلاب كاعائاو

 ةبد ىضوملا مايا ونت لو الروه م

 نعل انكو نما ان( عسا لووول هشثرول
 انا ١ ويم دارك قلت , ض8 ليل : وأ

 | ةالاليع ورم اكدتعب|بعيل ميلع لب نم م محل
 وعجرا



 >> يح سا سا

 دوو درس - د كرو 1 جو تح

 + جوج: عرب 2

 تتح عطا ضو عيصايشب اير عضل
 منع اليزيد ايوب ريصنعملا نع

 لففو يم :
 هددلا هما تونعام هب يمول هزي ظ

 نتاَتبلا 5-05 دوسلا تيك
 ءالعابب ى تلال

 - كلا نع مدس ظ
 فشلا ىص 500 ى :نابرربلا

 و تعني اقل 0
 5 :انركلم داع ةوجحر مل 3

 عرج طل ذازكو ةبهلاوء :

 د اممار نوكمال تعمل
 ” ضنا نإ فضال هب عو! بوش

 دا |تبوع واس :
 . 0 انه ىدتك ملا

 ييعلا ف رلشمو جنب 00 1
0 

4 

 يي



 يبحر دايلع يوتنلا 9 بيب مع
 ا مرته او يوتنلا مهلعوو ةيلبحارسلا يو
 ' يو ه[ىنداعجارتوكالا ذأ و
 / هلت ف دلخ اه يحاما ابو ا ماتم

 تيصووا ميمصو لع وق فالؤع و هتك

 رهام يبزل مي ةينضواينلاداامي.

 لوالانغ خوبحر ثيذ مف تكترادن تلقا وا

 تؤلف اكول سام عزامجلاب ثراولن ريكو
 اهلاجنييتصولان موالاة تيم زحلا ظء

 كبَم تاه اهو ايصيولو هند اشلا ثالطنا

 ' ١ تلابشاشلاو عويجرلابىلوإلا تلطن مولا

 ١ نود نمل تيصوو نقوم ا ةبهلطت»و

 ررتمت ا ةيصولاو ثبهلا ور يا انو بمد
 ١ ال يدلل نول تيعولا ز اويل تجزلا
 -تمقوال تنولا تّمو ثراوربذو|اةراو

 "| سلا نوكو بتجنن ]ا رارمالا فدل ديصولا
 رف انمزاردلا مج ثرادربعو ١١تراوهل

 اهل



 يدع يح 4< مح .خ- + هجح

 ع 4< 7” 5 حمو _ عيكس

 مع

 < 7 دروع كح عسي

 3 متييموو نقال ادتب رذاج تافابتاهب ٠

 ماس انا انتاكموا ببحو اان اك نال: تبمجر
 رارحالا تَفْو ةونلا مال نان د ديب قسشو ا

 .ولغمو بوقت بهو راشيالا ضو ثر بث ظ
 » ياسا يل صحا , توا اايمال ا دير نيف دوم فيحو لت الامم مو فتعود ورمرس نيه تلاطانا رلامزكنهّرد يلا 5 ورقومولسا لعرب ولسمو لشاو
 وللا ضرم يد دلت ان ال بج نم رع 0 70

 ف برع هيلعو هت عياوخ جمالا
 بلاؤلاتاكاما رادذجلاو م زازب ببضلا
 م شارف بحار نكي م نام توما هنم

 ومتحااذاو َعميجرلا تبه نع اجا
 نزلا ايمان ثيابه لص جوف توات .. يا يصوملا عرخابلاب ضرما ميم ابانصولا

 . قرطغلا نود ب اتكأإب اهيوبجول ىلع ةمادخب
 انعام جا اهبوجول مسالا ىلع عطؤلاو



 |ايق هديتك الا نود

 ١ |١ لعش ةراذكب اب ييوائطلا هامدلا ع
 *| مطغلا#رذنلا ترانا مو ايف تيعف

 ١' ايد اون ىلهرشدلا عبو يضل
 | ١ لرخا مينمعولا به تم ينعون

 5 ىا يدا هفدصلانعلقتلا ب

 |[ لذانكار نع جت مالم لاه

 :ء مهي متع علنا له لامن دلي نم همن

 | مسج واتسمرب ننْجالاهشاملاللا

 ١١ التم ثرفاتّمفن كلنا عولمة تنلا
 هفئرط واع ثان نادال ثيحررف
 كو فلن نع فلاب ىبعواو

 ١ "دهان اكس تامة يحمد لاقو
 ">> اتوئموا نر : , و و

ان اركت نيوتن: يلاغرو خس طل 2
 1 

 4 وسل الو كلن مدفن ولن نا

 تم -

0 

 معي ة*>©أ أ



 اًوارحا تام تيمنمهول نطو النمو ولج |
 قسم دبعداام لكي عرتشي ناب اهدوا
 تللطب ميرولا نجي لو يدولل نع هضم
 قلاب بسنه يرش ناب يخو اذان

 يني الامو ثلثا بع فلالاذانو متتند, [ر

 كرا ذ مضعرم نم يرب م ابإبجولا صو ا
 فاد هاياصوع نوزم مث نيني نش اعو
 باع» اذه ىنرم نم تيم نإ لمي م نا

 ءريصون ىدوا شأنا كاذأ 1 اتيصوأ ظ

 عساولب قدح نونا قضا نا نجح م

 ننحا ىن ىصواول ازاوالالاواتلطبر را
 بام هام وتعمراصف ساوسوااب | ؛

 نم هتيس راهب نإ: ىموا هساح ثلطن| ؛
 مسوملا نش رن واما دن يني نانو نالف |
 ىلا وي لعاب ىنع هسا لبس قواأوب

 ام انح ىل ان هسا هامحر تو

 يصح ب كه ج ردعروب ةووهوح هس سى. "ىحح
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 ظ )| كتم اقندلف باور ىلا ىرب قضواولاك
 '| جاوراهي تلم لاةولو ةلطاب ربصولا
 ر| ىلع ند نإ. يصءاوادزاج نالذ
 ر| لطمتوزاحا زكر شلك الذ سم
 :| ليعرل رار كسب يدواولو انرعيبب
 ١١ اهاتكس هل هزابحا اسر لاهزاو

 | مت عيب ثراولإ سسلو يح مادام ممل
 «| ساقي نآرلو كاذرل ضسوبوب لاو
 يسصولل تلشلان دو انصيا عثروا
 |١ "بجعو لجرل متطَقن ىعواولو هشانح
 لدرل ةسيعم ةانعملا نيم راوارخاإل
 تف طن ودواوارخ ا اهنلج و
 تبز اجرتحال نين ابو لجرل ابل بس
 بيجي نا امل ىملل عا عوا ىراددبصولا
  تتنيبل هلام لب يو ةاشلا ذؤسمو
 || هم اع قنيرو كل ذدزام سنقملا
 يا د ناهض ايت م. ه يحارب ىف و سيجما تيب

 تح 02 ةحك ةةحسحجا جبسم ةسصخ_ ا اك5١سللل |  ةحسبلا هه 2 نه < بالك

 هج



 بهقو نمّمَفئلازاوج بينانمد اولا |"
 ححتناو هيجرسو ملي دان ىلع ددعيسملا ظ

 لسانّملا لطمعتبلاو تمورلا غلب نب يرتشي 6

 ىبموا تحل نيو هني امهم

 امم ترمدو اح كو) هل اخ خاشب ظ

 سرىقئللد تروس نكد مينعال بعكلا
 ره نينعاز ابح,تىكلا ضن ميصولا كد
 بدبلا ينمي ءربه نوموا هب أذل قد

 ثراول <بسكت وكيو زابحتم نذؤدو |“
 . كانعال هلام ثلشب ىضداولو دولا |"

 نجسلاا ابا هن: ترصيال ىلا ['
 دوا انا زملبملا عه حدلصا ا

 هاب تعب ماسطلا تضع ظ

 5 ئعامرمو ١

 مطيو بوم بعد 5-0-5-7

 كلثلان مداه تبقملا مم ب ىلا أ



 ا لالالا نرسل هنا تسمم الع علاناوعو
 | ىصضي اريثكان ماهل لضنيولو لطي

0 0 

 | تاماشلا ل حعتي ”اىط يعل والا
 1 نسل ,ةيصو تكشف مايا تش امر
 00 اا هلطتم

 : هي 9 لدنخ ا نإ, ىلا طوس ننجح
 / نليعابجر صيدا عبد نيطب و١ نب

 انآ ق3 ويستاهل كرد يعم
 1 لطاب ىبت فت مد لام تلق ايعدا

 2 تداّى ربلا موصول ترعت دوك لاقد
 1 ١ كامرفعومو ىلا حذلفل تلضوا'

 7 مديل تيصوا ىو ضل الا الابل نكمل

 تالا مضاد دنيلانخبو سيكا انه قام
 1 الهم مربح نا رل لكف رضا وجو رن ان دو

0 



 تنانكماذاثويرلل اة ىجحم كلقلا ننأان
 تاو ميعو تعنص تيلع يو نميرأ ن
 نون لين مرط !نملا اربيال تن كانأ“
 اماعلا ةسوولا قو ىمرولا ميصولا |“
 تود مجزراونحددلب ف ثوفتملا لخ دن اذ

 همها فذلقعلا م منول تيدهازلا | اململل فري حلضعلا يدواول وان دالب| ا
 صو ا بب ىف ةيصولا نا ىلعاو هنقفأ

 مثل مملاو جلس بهي دول ١دلزحع تن ىو ل

 ' ازمذلغن :ثرولإد موهلام شلت ١ حالو بنزل ءلاه تلثب يعؤا نا هلام أ#

 دن يصواةناو اق ننتم نس |
 7” دعحالا يدعو! ناوائاضتااخ ذلخ ]ننس[: لش افلامه نت سيسوتحدلو بيونن ام

 ام
 مع

 رتيصع ىو هزام( هلي بررتلللو هل ام وينك ١

 ناغنصن اسس شلش تى ثلل ث ”ثرولا [*



 0 ءللما تيرم ماذا شلشلا نم تنضم
 :,|هإ اسو قص ثلثلاب لك ىددا ناك لع
 : برضا ضائا) ل عداز اممطابإا نال أعابرا
 ,| تلال رت لع قعر سر لص تذل
 / كيا ثلذلا غلاب لإ ىدصوملارضنالو
 1 ابا لل نيب رهطصملا بّصلاب دارملا ةقستحيملا
 | سس ميسي .طيكذ شن بس نكي ييلشنلا اي لك ءأ بتبصن برتعاذ تان ا ثيصولا ادم عدتغم

 | | ريس ار دل اى يامسلاو ةاياحلا د لاسم
 ,|امضواشلت عمل رع قلما ياها ضوملا
 !_ لبجرل يصوين ا كيوم روم نمو أ هونعو
 | | صرف تلاد هب نيه اهجوادلشم رد نلإ
 مص رر لا تمد دبع يعن يمودو ا
 ١ وي موهلام تلم خالو هلاماشلل د
 | |بمض لتعواءاهاأثهلئااصتب تلئلاف
 , | ها خر اجصسو واوا نيارل تع هب

 ملول



 هيانع تعصنبارلنكرمل نام دوجوم نيوز أل
 ىثداملامراصورلكتلا عن نو داز مرهوجو |||

 عملو ستحل فو يرش ان اكول ندا(بيصنب |“
 فسنلارلت ن اكول نبا ببصن لثم ىصوا أ

 ملاخيامجارسلا نع فنصملا اند يبرم ظ

لت والا مروصلائ هل و هبنتن 1
 ىكواناث

 ب ابحاناهاحاو نباحم ضمّصدو تويئبا عم [ن

 لا ايصوا حسنا لصالاو تانببلا ىلشسو ١

 0 ارساعرل ةمدازب ةترولا ضع بيمن [

 بلاص نم مرسول هزعبو عيت ةثررولا |
 مسا سموطعا ميل لاّصِي عبرولا ىلا تايسلاذ

 هلرشلت لاق مثلء| لام سد سلاف ناو إب
 طقف نلشلامقح يال هز اضناماو

 اس دعا لوعرإ رولا تن احا ناو

نها ارجومو!ناكام هته كلتا(
 ا

 مجبل اررص ل اوس عف دن نهد و نّشيتملاب
 ايركم يلام سدس يو لائكلا نبا لاكشماو

 تك 2 ا < 2-0

 0 #سلل#<



 ١ 3: ةرهم تر يعاب ٌتَفرعملا نال سدس هل
 / متوافتمربانيو ا همعو|هعارد ثكلثبو
 /] تللهنا ةفابلازل كاملا ةيزسرلا

 لإ ههمنحكا نئيلوالا قت“ امعيجهإت هاشلت ظ
 /| دقات ثاث نه جرن تقلاف مهامدلا
 ل تيابلا 000

 | تأ تيسعلاو بالا ىا نيريخالا ف
 1 . لكل و دلاكو كامل لك فلث م تيفال جرح
 | ءردمباشو نروزوهو لي نسج بيع
 0 - تلحذح !طكاشلاكو اربح رمي ام طم أنصو

 ,( لابو اريجرمسقد هلام مد أوو ىضيلل
 و عير أذ نيبعو تلالا سنجنم نيد هلو
 ' ا ه دحىلا ثلد نم نملالا
 ! و هيلا وفريد نيولا تلثت
 | سن عشت ريلا عه تيب نيدلا نم
 / 00 زائل بو تلالاوعد
 / كلك تالا لكاي ىاا هاك يدزل تبيح رمج يأ
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 كلف ادد قد فسم ال ثتايوملاوإ!تيللانا

 ططلبضو بيززل هيضواول كراس ةريخ نا
 جحا ذالدمالا خم حاشا عرخاذا انه

 بص دج حج بأ كيال < هص دهن محازلا
 كر شملا تدوشل تلذرإا لكرضتولا لسيبنالو

 تونا نالفو ندلَمإ ناهكلث لاق ولام
 ىكلا ناو ريقئوضو تم نإهننا فمع
 مضن ندلقل ناك يع هما بعنبانالفو
 ىدصوملا ل يّمأض/بنعا تامولانكو ثلثلا
 ىمزدا ملع وعم ارانصو ةريثكه عيوزنو
 الا عتب جرح مطولا ني لحد
 سو رزحالا تجب ةدار نلا بحي
 هساهدلا بقفل ةسصولائ لضخ فب ى

 ربحا ل بكو طمزلا هركذ حدر لكلا ناك ١
 دررلا مالو رمينسريلاو يممولا توه تول

 تامركيدلولو وا لاق ثيحي لكل اعتب .
 ١ فاو نكا عزعايلا ىموللا تومليتد دلو



 ىصواادااعا

 5 تود محازملا جتحاذا امام ليذلا
 | فاجالا دلاصر اّدءا نق تيص ماو باحالا
 ورعو سدز نيدلاّوولو ناتياعر هند لتعد
 بجو تيد دلك تال هفضل فدز) تيموهو
 تكسو سز نيد هذلث لاةول يح فيضننسلا
 صطصوملا ىاوصو ْتلْثبواصضهفضدلت
 0 موعرنع :عواام ثلد هل هتيص صو تور قش

 ظ اهيلسش وا عيصولا بمد هسستتكا اعس
 اذا توما دمد باحيا تيصولا نا درتقأمل

 اتييعم اعفنوا أشيع هب يصوملا تكمل
 ني 4لام نم ءودوا ثيعب

 تلا ردوم لم تكميم معاش
 بت ن او هبي ]طبتم نييلاباولحتا
 :بصولا دنع مغرل نكي مواهريع
 0 تسح تام فلا ياام داضتسإف

 انما ىتك عوملاب امان نال ماسح
 هل نيسوىبنامزمةات ل لاقل لالا
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 هن هإ ىف قدا ةاشلا مت طحرمنع [ك

 ظ ةاشس وثم ه] ضنعداو دع نم واش /

 مل معا ورل الا مضح مولان كو لطت اهنا هإ |

 اديك م بعد اذكو ره ليم ب
 دلو قلبز ا هرتعو بؤشلام تدك ل اللا 3

 دي معفلل و تلد نهو هدداواتدانبعإل |ب
 دالوالا تابما يا نيككسلباو

 71 التم

 ايس دا ّمفلا صرسو ب... زج ءم مرسا |

 نال امابس مسي يعيمتعم نيك لا |
 ت انشا هلقام عج نيكس لاو لدشلا لفت ||

 ملَسو ديمجلا ات: يسن يلا اهل
 سل و هفدشت يدل نمكاشملا ف فنا |

 ىيضصاولو مامانملثا دوى ننعو ه4فضصن ١|

 مست ئيكسلاارّقملل و ينزل دشلشبن |:
 فو تعا ذاضداو «امولا ىتعاشدلثا ٠

 نيالا ضواول ور امطار بنعاساخاو

 الات و فتحلاو ىيكسم لاف صر ناك 1



 1 تك( مللاهؤرصت وجمال رمام نع كتم ال
 !أ رمل اذا اهني تالغللو ههشعيتشا نيلت
 ؛ | -لاقو ةعاطراشنإولد نيكس يشي
 !| مرض حي م تيكا نهي يلام
 | طعن نِلب لرّصَمل يصواولو اة انفنا دحاول

 ىوتذلاميلعيو نسوي ىلإ دتعراج مهري
 ريب امبو لعول بامبو هيل لرش و هصالخ
 د شمائل يدم تلي ش ارزحال لاف تحال
 |١ ةاوالا تنكماوامهسيضنزيوابشا ديانا

 -أ ىيتيائئورل دلثم راويرابولو مي اكل اثلل
 :| تةضيرل يعم تلتلشازحال لامع رحا
 |١ ىواينامريصن تدانعمامب أم
 | رخال لاق لجوالات لو اصرس الك

”-+- 

 5 خا

 / ياس ناو هوم كرلخ ” لاو تاتكنْشسا

 | نيو لع نازل تضرول لاق ناوانركذا
 م١ هدا) ؟الؤخو قدر صيزداز معو دصت
 | يدا نما روف فدل ان ا تس ا ثلتلا

 وِ
 عع



 غحشملا فالنيتال مولمعاذ اديشن يلع ا:
 < بطع نا يحول ياز نال وهي نأالا

 ىنلو تبيصو سيصدو ثلثلانمزوخف الا
 فداصوىهف لام نع ندلف عدااملاق

 (ىامم نيس ف يعوعد هنم بس ناذ | إب
 اباسوب يضوأ قاذ يت الا لاو ىنع 4
 5 ان ةلئل متترول مو هم يا كر زوم 7

 بن [ىعال ثلثلا لزعمومسضع ند د
 لكل لو ةترولل ناشلثلاوأناصولا 0

 م دمص :نرولادأناصولا بانيحانح |ن
 اياصوللةن اللا نم باسو شنت امض |
 ال ١ نيقحلا كعام ىّمم ناك تاو تلاو | 4

 - ةلطونوركذاسه كيييع يدرطو لونج ةثنا
 ريسهل يصولاو هيافرفاام, خلن دمروا |

 فلج ملونو قامو ماو توام لش |
 . تناول يتلق ةدابزلا تداول ماعلا ىلع لك | ,
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 هاك فلثلا كرست له ثلثا نددايأصولا



 من! لهانملا يدع هزاولاياصولا مسج ١
 نبا وجاري ثلثلا نها ف عود بصيد ا
 هل أم ورشراوو ييبجال و :لامكلا
  :كمرإولا صوتيصو لضدو ّتيِصولا ىضد
 | رماهولع ةيدولا لها نما منال لن أهلاك
 ادام ضداخ ثرولاةز اجاب يصنانلو

 | سينها لورشزاول نيدوا(ىيسرما
 مضي! ىعتجالا قع مون ال ثيح
 لان أن اميياحباس ىّمجدرارفا مال
 ١ دانه يق ةرورنصرسو ابا همه
 ظ رجالا كرش اص دهاركن ناد اق داش

 ل ب سنع ىنصالا تصحو هرارقا#
 يقلي ز انلقاد لهنا نيل طتبا# سنعود
 دج ةتواشتن انيق يددازولو
 اوك سفا رت الاّتل ىددرو طسوو
 | :يارريمو بيازرم اضم بموت
 ها عل لود ٌتراول اوه



 رتييصوكى تحلل | يل ةيضلا تالاغب ٠
 مام ايضاإلا ةيلجملا نينه رخال

 اورد تي حصد زوعتذ | يتم كاما لب ١
 د. جلا ىصو ةيملا لاوزل :وكاوصو عذأملا
 يرزلو هاشلت ديبي كفل منعم
 تيل نم ول اكنل و هال يعذزلا
 تاكمالس جد ةبوستلا نال اص خدع او لك
 تياحم ترس نب شم ايهحاىصواولو
 تك ودوو ىضو"م زر عشسر اد نم
 عر حز روض حرصه غير اف رعلاو .ظعتو عقم ال و | يصرملل ىهرظخ

 ايم

 حقو ن اذ ىس لاق ىلذمتشلا بوحفل
 ديِضولإ |[: ىااميلتم كرمت مراد نع يده كيببنراقالاو ىبواناكل صايل
 نوبعمىا ىيعولابو روكزملا يدلي
 رحال اع نتئصوملا دنع معيد و تناك نإب
 مد نوصوملا توب هن ةيصولا لا! ثرزاجاو



 || ةعمن اهانال ةزاجإلا دعبوتملال ومص هيلا
 > ةةدلادعب اماو هل تلا نه هنت نا ملذ برست
 ١ يو ا اذااع فال لت وش ل ووجرالف
 | متدراولوا ملت اغلا تلشلا لعد اددلاب
 | عيمملا صل نوكبال تيم رول هز اجاف
 . مره امل ميل تاي ءاورب ]ب ةز احلا دعب
 ١ أثدتعيصوملا ليم نمركذعن ها توزاللنا
 كا حا رفاولوزممجلا لم نم ىذاشنا فنعو

 ) ايساريصو :ىسقلا دع ىّسالا
 | ممصلال ةيميّصن ثلث نك هرارق ا يفلشلا

 . لكو عياش ثلط مها جال ان اتعسا
 . مهبام شلش قذف وكيد اهرعم ىءو تكرتملا
  انمدصا قاولامنزلنع هنا غمام ثلشبو
 م باهت راك عزب ثيحأس منا ىلع نير
 ٠ | كبس تلو ةعإبو ثارمملا ىلع رنيم

 ١ توه ز اجر خججا مالك |نلزو ئصوملا توه

 هع ااييزبع الاد يصوملل سيم تلثلا
 تاك ١

 'ء

ْ 
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 .لاحازبول ونملا نال همت (مريحشملتلا
 0 ظ

 انه بعدولؤ رليصوملا لومصو ةعبشلا لبس
 ءاوتلاصدولانكو كلمات نال هإ يموحلا ىو

 ىلو يرورزلاهرثذام ىلع مس لتعف ْ
 دلول اك بسكلاو تر وللذ يدوملا نوم لبق
 ل ول ا ب ما راو أه
 ينصب نامل لاموعتغي ضرما ف
 رس أملا يرجح بجواايزلاوسم رح
 ن لاو هلأس لك نع ىضلت ناك نان
 اشاوبب يذلا ينلا فضلا دلرلاو هشيلن
 7الاو لاملا لك نمن تنغنب نهرملا ف ةييبلأ رارقالا نا شح عربتلا يعيربو نولكبو
 بجوااموممو موه ىلانهاضصملاو تامل لكم ل تمارس دعب تنسب هنو

 ديزل ار هوا وم نيد رج تننأك يزف ا مهب |



 ١ جيولتلاو دمتملاو ةيصلال هند شيمو
 (ىعارتلا ىت عسي يلو لوا اذا لول ل او

 ١ تلو القنلا ديحزمر ف يد عع هصلاف
 متءدلصل جبل اربتعملا ضرما ف 10

 ١ هعهوو تيه مابا وت اتغاابعات

 طب ةنو يمصو يهدري ذاك ا مو
 همكو نا قولا ئأذمسم تلذلا نع

 - كفف اذ لطإب طم توددملا ضرما
 -ينعلا كلياسولا تام مارب ورلد
 ) عينم لا نال يَسِعْزِج ريحا نا درهلا ءبسا ىلو

 درخ فاحئتاق ةئاجالاب ذ لقسيو مرعحم

 َ تباعا يحا يبن عزم تيخشلاا اةماتمو
 يلا اد رعبا هذا كيو ما

 ا 10 ور
 000 ع

 ١ توأن شت ديول ملاآنول ىردد لله نأ
 | [عولاقو ع فدلخت ىبعلا تمت توآفتب

 2 2 يد و ٍِع

 م ا هج > --و



0 

 ىعوانأب ءرييبئ تمن ةنيحول طش لوس ظ
 95 نو بوم دمع عريع ثرولا قتعيانإب |

 ةيسولاى ريان يملاب خف ىذي ّنومدمد يعجن
 رولا رولا يد ناو نييلإب نومدمب |
 سره نتملاب يداوم يليفلان اكو لطم |
 كرتوركمرلام ثلث يا متلشم يدماؤلو |

 لييللناوكيو شيراولا نبك اف انع
 رملي بيرك داو دبعلالنهافتشملا |

 هشاع ثراولا ىىداو لاما لكن هذفنيل
 ٠ لع ميو ثلثا نم هنتي سرلا© |

 مس ار ع ىلا ده ةذاولا لوملات
 شسملاو تملا ب قاد بيزل ىئسالو ه |
 و و17 1
 فدصملا مرنعت بيزياولتم عوملا د ارمالا 1
 لفي ناإلا لعا ساوأ تان هبسس م كلوا . |

 زج معتتادا بيغلا سمس نم نيش متل نم
 تبني مول ممن يدوملان ان هاوعد يلع

38 

 ئه ع

 امك



 ] ولع انند لهر ىداولو بيعلا ١ نلوزوت

 ةامتهكنبهلا +: ىتيملا دن يصلا ئ
 يعي ثراولا ا مق صو عزيغرل كاهل
 | قتعلالام و يرعلالا عفامت وتم ني
  تفدلضف انه ىلعو وش نئسالو
أهاعداذ هدد ثنو انسا كل رول

 لمصر 

 ' التاتو عرتع نافصن اصب تلالاذ
 ] دانملا فس كعو تلق يوتا تعدو ولا

  ةدساع,بنعزف يوقا ةعدرولا تسع لام اونا ىمع
 | ةسماقم ياها انركذامهصالاو
 داب طف سل ريل نما
 قنصل نمور اجه ىيعو كتبامدلل كرولا

 دعم ءوتاعى كس نمالاذو ب

 ىف اشلالاقو تان_تساومولعملا
 ةمرصع بالك يغراد ئيعبرا يلادايل
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 لطرشلل مامعد اهتزمتاد ابباعتحام ان ماع ا
 .. دمر نس ةرتمحوا م ىروددووه [:

 لاو نس تذروت ناو عكس ل تيان نعول
 صختادفع ختاما معاج نه ناولحلا |ن

 نفاس عراد نزع انعاميباب
 ظ .اءالز عزعو نامرملا ف «نبحنكل تلق

 يملا نعلن ميلدلج شلات مرصأم 0
 ءهسدا ليم تام رعو دلما قنا
 اب وص ممتعص جئت | حسو ريلع

 اذ: تل تلق تارا تنسريزيوبجح ١١
 كفانا يدرك د ستتس ةينا ظ

 تاذ ىكا ّتهاعل ينل هلا تلك

 ل وتاني |
 ممر انم ليد مجازا سود ب يذلا
 تتنحلاو ماو ةارملاوباورصلا انفرع د |
 2مستولاداز عرعو لس ز طق ميلا جدذ |:

 ”قزااداررىصلاصتخي ناان رايد بيو ظ



 لمار رودشملا مال تتبلا جورب كنحلاو
 مكعفن و راابع يق نمطالآت و هتحوز

 ' ما تأ ةعيس ”اانض دو مكنلامزمع

 ظ لاق ىفنلاب ببوموهو كالا ننالاةرلكت

 و م
 2+ لهارلاو تالىلمما ق دلعحو تلت

 تةتليحو اهيلا بش يلا ْملِسشو

 08 اا ابق نمجهبلا تشب ب نم لك هع انخبب

 ا تال يوس مدلسسلا نيه! با يسال

 قابس اضمن الى مقالا

 تلاد بجفدلاو برشالا أس رتلا موع

 مح و سلاو ض اواو مام لاو ةقخنذلاو

 ىضغلا ص ئلا مضل هس ء'اوس يمر مبكلاو

 لش مراسل ١ كَ دوصخل ل اهاكناع

: 

 م

1 

| 

,/ 

10 عرش [قاىكءتحوزورتد ادتلمو عوبا ميم
 

 ر نخرت الو مطرب الاه 'كاذا حر

 1 جا الو تاوحالاب الام تاما امي
 جوه



 هيساإلا بشي [ئارلولا نإ هاما رار نع

 فد | هيبا تيما هشمو همالولا ٠
 انك همايول هيباب سي ناضإلا ٠
 ءىو هضمور اك هيسن:ل هاو هت لهار
 بيتس ل هالو ا [ريشاجملةارملا تصواولو هنكع
 ال, 0 يلبسن ةارمارإو ياام اد لكسد ؛

 ...٠ هلولايادوا توك ناالا اهيا البا
 "تن اه نم زيدل لخدب تدنيس اما يفنم [:

 ض 0 تبا يو انضر حادا قت أكو رر دا درشببح

 2ايام ل ىكد ىلمرلا اندعخ قنا سو مع |
 يزل مارا نا يدعا ناو ةلجلا نق هيغل |

 سبح ١ يوزإ ياوص تلذ شل انكتب
 بدوام بف لإ ىم هباش الواهماهزذلا ١

 ثارلاولا جيد دلو هلع مرح حر يذ لكن م
 دلولاو تاعوتوابسرتم ىلاولا لاة نعيم

 اوم ومن عرضي اك تر وا مكد يغدو لو |
 صاضقل حرت دإ اولابل. مو بيحلا اماو ثراولاو ال



 ا نيوكورايتخالاقهراتخاو د لييشنف تيباورلا
 "| ديصولانم عجلا لذ عد اد عاصم تيتا
 “| نيحموملا ه1 تاك ت اف ثدارملا فامتانشا
 "| أمدرا حلاق ثر ول اك هيهات تالاضو نارغ

 | الل داو معولو اخذلثادلاقو تصنلا أ !نيهللو ىصنما) تاكتال اضو عدلولد
 ١ هيقارالا تصنلا دريو انهن مليم
 ظ ةإ_,عو مجولو مكبس نم ممعل رولا
 "| تف اولد امن لف ةعتس ال ان ىتسا
 ا تددلدص كلؤل و اصمم از دل تلطي جوا
 ١" تبادل ل خيب واول يملا يمجزولا مهل دلولا سا ند وسم ىن الاوركتلا يف
 لأ تزعتولو حيصحلاب ع تانبلا ىندنبا ! لوو ريل صل تانب ولف بلصرلو حم
 | تشن الا ظجاذمركنلا تالفرشر واد ا/أ سب اتينحا توليب نم نيعو تاتا دالوا ذأ ليحري لو رامعتلا نع اعز ا يلا فرص

 مدل



 ظ

 ريبصولا يا رس وشم شد ارولاوعتعاشالا :
 امد نالفّْمشرول ةبصولا ف يا ثده رب

 أهانعم

 توم تالف بسعكا و
 مسقعل و ارتثر ل ىدوملا

 بقتعلاودترولانإإ ىصوملا توهلْين 5
 وكم أنعا

 وتم ١
 رسخا هل هس

 اكس نس كلادرع يلع هديب صونيب مسق ٠

 نديايشنس اكركزلإ صوب ست مثرولا باشا
 يدولا تام ىلف ماع /

 ىهملا يا موم لم

 مدفع بول تيمصولا تلطدمهشعو ارتدوا ,
 تيصواءاوّمكرخا | يصوم سرعم ناك نام .

 مولا تن اكميّمعوامتثرولو تالنلا 1

ّمعو مترو توررل ىصؤوملا تداغل بلك
 <ت

بو توملا دهددلا ىو انت المس الا تالا او
 رع أامّ

 كانالكروكرل!نمعرلو مّسع ميو علسلا في [::
 لحس هلو كن نكع لو نوه لها هت أذ ||
ع ىضال ثانولادلو أرا

 ىو هلال صدانال بم

ىس | محل او تداؤ يجب يعا هايشب كاتبا
 نمل 

١ 

 لح



 / | اسوريلع هسسالص لاق ما ليش عولا تام

 | سمار او صنانمزو مرانيعو خللا دعب نال
 ؛ |[ دارمادا نأكلجر نى ع سنا يذلا ل سر الا

 أ رجعو مرءند ةبصولا جب لحد ل ىع عببرجو
 أون اورصخا نا ديوس ىو ميانناو ىلرثذو
 :أ اكيلَم نووكي نكن ناف باسحو بانك
 | تم هاشم نم يمولا حصن ىنلنملالاو ممر
 داعم ديانح كيلا رتل ءلجتلا مس

 , | اينضاولو جروكنب نخب نالف يبن هتبرتملا»
 | رجس واهزيش عا[ ممرابع نذل تن اكاذاألا
 | د حب تلينيحد ازملا نال ثانال لرد أديم ناخ
 هيد ظيبانم مدئيوام باتنالا
 أسيا اذاجو تالاولل عمو قاتعايلوماشبا
 | تا صال ءلطاي سجل امالاو توصخب ثم
 | مات رياك رجالا نع بي تعقو ىدمرتصولا
 درا ايري ضو اس اع اوصجج ناو يتم دلفي:
 .«| :نعويس ال ناكن زو مولعموهو بأ هم

 )عض ظ



 نا او اكلم !ءيعو تدصاوصح١ نان ةجاحلا 5
 وقت رجس رايخاإ قاتم تل 6:
 طفلا ناز تتسلل «ىل اولتَتْوُم مَع 1

 لادن كتيره ال هانتسعا موعد كنت 7
 ةماعسنع كانو تزعم داءاص دعب ولع

 ىص“ر اتخإو تداشاإلك نيل تيب اتباعصا 32
 ه6 ماذا مث >١تدادهل١ بحاصو همالا 1

 عاكب] تلحول لتعم تئنيحيو نيل احح اا
 ,تيتولاللفسالاو يل عالا مجب نادلذ لاو ب
 مضج نيا [ىلبع لماما نول لب نننلان 3
 مم ا صرصاو رياتع تواتر تعيوصف 7

 لبق لفسالاوا يلعدلا ناةضيشازاالا
 لحيبو ا تدني نوم 1

 روت هسع نم ىلاولل نق ياه | آنا

 6 د دا تا
 فيلثب يدصو!تولنحيب تشوي لان عوا ؛

 راطنملا قفيدبي نماهني لخدأ ولا ينام



 ظ "ليات تدل نراع ناو ديعرشلاع ا اناسلاو

 ظ نم. ايف اتهيشلافانل يلدا
 / رمصلا تك لخيب مل ,لنا#لا نما نولا ظْضعمح

 ا ميصملع هضياوا هرب تيطي نان يو

 ةءاهرعو هننانملا كاركتلاعاب 5
 (| يقلك وا هماتسف تك هيجانسلا نم
 راع 0

 ظ ممول هر دلطب لوقلا+ نا نب

 تيصاللاق مو ورك ان ًدصو .تدنيحامتال

 تول لوملا ت دول 6 اذكو انشا

 اي زاوح تجدورونمل 1 ةزلار ها
 ظ اعداومتم» ملا ىلعاما تاعاطلا ىلع

  ىتساوحو هماّيواتلاعماهزا 0
 ندا صلاربوت (ىررحو فشولا نعهابشالا
 7 اول نيماولا مست يكنلا نال ىيعتيب ولا

 ارا



 0 0 0. تارفلا ظ اشاد قب

 م |
 تقال نوال ٍِق

 ب ةييوجلا لك يتب ظ يوم نب
 ه تسيل 0 - ١

 0 ظ "1 ظ
 0 4 سس اع

 رهام |
 ب

 0 ام تيتا 3
 2 |«نإا كاس ددربل ءاعس ]

 هس. ا »أ

 مرح ْ 9 ظ الا ةيصولاكأسا حجج | 2 ياسا عاجب جمل ا
 تلا يعج يدا

 ته و اذهل با ٠
 1م مااا اند مدت /



 ْ تسال لال تمر تفل اهدارلاو تضلات
 ا اايكءلادا ويت تلثردقسرارلا
 :”نيايامعيب دترولا نيساو مجد بلا

 ”ق هنلح توضارهااهلاىلع 1
 هدب ب كام بإ اكد ارخا لامر ويت بلك
  هسأن :وسلاو اهرتعاب ني مبعازب تدني

 أ بتليذ مل تسوي لإ نعو تعلو عن
 اما معرنحلا .هي يهمل نسيلو
 - تسيائفنملا تالا ناو بما ارجوا
 ظ اكتسب بكاس ناو اص ىلع لام
 زوجي هل وهو يدمر كلما ع زكا ايو
 هملايا ١ دلتلا ! ل يدعونا الد

 تالي داملا اىااهاتكبسو!برعلا قا
 ىلا, لعد ميلعر كومار ارإارلشمو
 قتلا قف همه نول مَتيتايصو عرش
 ظ ْ + ءاصرتس قرفلا تاغمقو تيعلاال

 ا هتددنعي هولا بعلا ها يدمولا جرت



 هيتن لكم كي ذ ناك اال اةلشسمةفروكل ا نع
 لاو تلشللا م جرت ارضا ونموم هاو

 هند مدح اقم ثرولات ذادالا هجري الق ظ

 تلطي يكل ةايح يت ءايصولا يا ةبنونتم
 رارلاو|تمفلا دوف ع بوه دعيت يصولا ]
 : ١ ىح ىهصوملا من مثرو ياحر قلل ظ
 اهي بيئضاز سدو نفع 0 ْ
 ضيم ا اميل د لوالاءاقم موتمد تبع ٠

 6-1-2 ثلللا موجهرجك اببكيجتلا خرم
 جد كذل تيعلا لنهب يدماولو نهزلا ف

 ع عدو نو هيرسف تولع رببلا» '
 متقضتو هر كان نشلا يودررلا كهمامعو
 ةبهرلايرا يمولا ىلع معيزملا طن ماذا
 اهريصيغرتجميملا كرم دي نايم

 هدر ملختانإلا ىلا نأو معدتملا نم |:
 فعج ناذ يوما حيريعتسم اك دوه نم 1

 بحاص هارئى ولو مجرما نموا عدا



 ٠ طاع مريب وةبيصولا تلطبو مهذ بنوا حصرلا
 ' لهم رولا ةزهرل عذرنم نالاخاع اذ
 اىكارصت ب امو ملا عزهزا اياخان ناو

 امو ةئنهال فازه احسب دلهي ميصولا
 هتييتف كب ناو ادا ازبا مح ثدي
 تيحور مالا تلدسملاو ناتسبلايا
 ألوانه ّمددعلاب محول اك بت ةميصولا
 (شدءىهلبز 1 ضاعام معوردملا غرْعلا
 مالصا هاو جارسملاو يسلا يانا
 عصهرت هل لولا بحاص ىلع نات
 ةمريلا اضعاف قفتل اكرا صد مب حفنتسما
 نضالمفر مس اصح اجاك َمْلفلا هيت
 ١ نيلزك كلل ذوو حلولا جاع اهب ارك
 رون ليؤويضي هرج ملذولا نق وت د رول ن كل يح درعا لو تلق َمفللا ومأح
 ذل أولم عفرعملا دال هلوا ريا لاذ اوس رشدوخ تمد قب امان اه دل ىد

 ىبؤس



 مصولاب اناذ دوعتلا نم وشم يديم |
 يسرا ةأفاسملا تعليل بن عرملا تالت ظ
 لذا نم جز مو ايس هراد ل ضبع |
 َّو نل السي ل ىبعاعزاخاو ا

 مساعر اءاهسما ذل: لمج اكزوجي مناد ظ

 او راج طم ءاجاصط
 لومنملاتقو نال تلطبهيد ليس ِْف ]

 نازوحياعدنعو يبصولا !انكذ رنه طاب

 مةزاجحاب .تالالاع

 سمول نال لظن مثيو ىتسفحلا لاق ددد
 د ؟داوم تقولا هدا تيح

 بمر فوصل نم دلطلإب عيصول 6

 مصل اع لت ىيسما يشب يشب يصوأ تحاك
 فنسلا لاق راس زنويحو تلعالال

 رص ١ تحاصان الوم دارك كودو
 دروع ملل "ٌصغشي ىصوملا لومي ثاالا

 تيالغداتدلخا ئلثب تيضقا !ءااتااتسأ
 هل ىدملا ملا ورمل فسح نع تلا



 ثلثلا دخاولع |ىكطصل نا اىبل سود ىل اهتعو
 اولصعا اناث اصواذ ثرولارك دبنعو

 لعيد ؛رعد يدلااياصو ف لسن
 ١ راتب ةيسوا سنو ا تعب هراد
 | تقوكدال تاعي تاز تحف
 ظ سيبلو ٌمميصقم كة ا مبتعاماو ليكم ل

 فتتةيروتق سون وكس مال دهيم اوه
 دروب كلن كس دهيم لا ناكول ىدح جاتوه
 | مسد نينيحت ا ىنعو تنصملالافأصطت

 | ىصوا١ ناو لان ماصل اغار جرصت
 دينو ا ةئىيب هراد ىبيالا حلا

 ١ اهو ضلتلا نعزي اجو تيتيعأ
 8 ةىسنركىت ناءرانب ىصوا تاو اكيلع

 أتاك ميربمملا ولو كرما ةعسوا
 انعدنعد) ءرتع تدم نيام سعب مىعل
 اديشسامو نولي مداول و ةيصعم سأل
 : صرل ثراو»ل نمأتسم رح سيم وك صمم
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 ْك

 ةربعداد ماطولا فانك دوا مسمار

3 .! 

 ويح نيج مح * جج ةيك يهتدملب

 تحكي جشع

 مو اولو انحني تداوما مدال تغني
 اثرا لرستر ول يأ درو تعد هلشم مهما
 ضو اول نك اندا د را ىتعس الماللب
 ىلا نزع دبع ين عاولورلشم نم اسس
 خدواولو تلقا لكلا نم تن ةريذوا
 نمل نعكي ال ناك ةااك :ونإ'بحاصو ى#_ عد ررظألا يعزاج دوا ملسرل
 جرو ان ءرتع ب ىؤفوم نوكتنف كترذلا اخ

 ةيرصولا لص الاهنال ععالا اتسم - رثميعولا ىعرتنملاو كساس ظ
 تروا ىلام نمر حا انه معك ملطملا
 ةمدصا دا يملا ل حال ةسصوىلام
 نعل للكأ ند يتعد اوتنملا اهنسم لكإب هل ىتمك نرخ ناد صوم يكد
 صح لو نيعحال علا يحل هفداخما تيلملاو ترانا درع صيام



 (ىكعوهو سل هضصووماوىلاع نمر تلا

 تدعامبل تاحنددوصخ ابنا معتيدوا
 تانم عبرحايكت قولا نم ىكشما | تك صك

 جيء ايفوتملا يلو فلا عماج نيد او رذح
 ثلش ىدواةورف ىدعولاكن و وول

 ىل ّدرولإ قرص ىدعولل زاح تاولضلا لام
 موتي نم ددلولا بار ريفل ئعهد توج ايم
 هبيصولا لطم تدلك مملا غزاتمكلا ترص

  مدحالو سنرد لكن وع انماذ تكك#لا

 صصاحو اسناَغواومَدصمي ىلو تيار

 م لص َءراؤكب ىصوا نجي مل مارب
 دانت قضيب رول مل نيم جرا

 تويدرلامثلثو ٌمدلصل يعوا تامزلا
 ميل نع رمهل صولا اكره نرسل ىلع

 صرع رشرلا مس قصتعلا نعسب دلو مزج م
 ولو



 ه ردع دق لص كرمز ماندو الس | للا بما ابصخذ تاؤ فلشلاب ترص نارماولد
 ثوم ا بود هرديو لوصحملاةيبن تي سس وقل

 رهاودجملا نو مشتل ني زكلا نيدلا تالخم ظ
 هك لا يسمو تاموراتمب لعن ىدعوأ
 الاب لع دتو دليلا قل ييدحملا#

 تمت ند م ىدصوملا ف تجرصملا ناويغ عر مرتي ليد وم بيه نرعاي دراي لابعد اسس حول در نكن ل نازح تا اب لك ل و حمس يدا ئوشس بيم بالطب د ]
 تخوب را ىدوملا بي نم ميغا مننا ذل عن . اهب يصواواراد يرش بادلولاواياوتس سل ولا ةتلوصوارمراو ىلع ةعبص تفّكو
 لّيمو امو ءادج يادنر ىلا يدعوا ميلا (ىع و اوجد ىيدمولا ا ريؤلإ ام ىدوا زدارظف نال نجس َمثرولا يلع هل ىصولا جحد ةاردارلا تس اولو نعلا



 . الالط شريط ياعبتعدر نا مع عزنع
 ته نسر زعم يصد اليا ةييعِب د رلا وعد
 ظ ؟امالابنع متنيغاهىلو نزع هميارنحا دو

 . ””اهتوللا تكس ناف هذازب اغلل مملح
 وع نلو لوقلاىدرلا ملغ ةيسيام تاو

 هبن لسمحت او مكتمل نمي عيبس صولا

 د اف لمكولا تالذع فرد صو طرب
 ”ومدملدر تكس ناؤطش لاهل رع
 هع كه در ضاق تئضاذااإلا 1
 كبعو ىصملا يدواولو كيذ بمد اوتو

 كياقلا مابا ل بن قسافورتفاكو عربع
 مسحب نمي لبد ظل نظنلا اما امج عنب
 هنحاسراح جلرنحالا لبو اع وضتولو سولا
 | متسساو نبحلا ئوتنعيو ىبصلا غل ىلذ
 هادو بج ىسا لا باتوَتزم او اند اهلا
 انباعتس ا عوم ىبمل ضفول يع الو نوف
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 رايح نوبارذ توكي نازل لزعلل بيعمل 1 ل اورلاياصولا نغ ا ببيع صاتملا تاعي
 2 راض مضزو ان !لاملاوةرسلاو ٠
 زج در ناو عري باحتو رتب اهم ديل ءاسينأك ظ
 نمور ر داملطم عال اًدوال الام تيس اىذ ظ

 هراء حيال :هسحاهب ءايملا نقر
 لسا دلصا«: ىما لما ولو تزولاو , يسموملا يحل باعر عروخ هيلا عاقل مص ظ
 يرنع ميدل لوما لعين ليف ةنعولة مانع |: دا راو نعش ال نداك كاد عول تيب نمايضولا حس شرعلاو داس ل صملا نم ناوصمل ا عمايح هر امِعو تلد ىرنابجاف تالا كزعاماو :ءاريولاز نك نابصولا عض ٍقامكد عل مدد اندكبج نك اصول عرس يف امك ستلا يلع درو لور صص نو اوضلتخا هايضسإلا ين محا ىعاّلاز اح تاو عنز اهيل ّميلعا ىنصا نهارا نم يدولا ياك زول ل“



 ١ كضتولورومالاه يعي ترصتلاب لكو زغب
 ظ حرس |قانتا متنا عارتجدل اا جارنخالا ىلع

 ] كو ناقانمم/دحا تانمّقاو هند انهو

 / ضتكرملا نه تسلا لجزء جاملا
 مقئماىلا بيض ىلإ جاتجك زو عاح

 /| مدد قرع هيلا ىمأولا مكنت ىموب زثو
 | فداولا ماقااصدحا تام هايثسالا ئو

 يَصوللطتس ل ما هيلا صضو ا هماقمزنخإلا
 فيعلشب او ىصيب نا امر صصوا [ذاالا
 «تدانزمولا عرش نههماتعو يانا انس
 فد الوم ىسوي ِفإ ىدلح هيد لهو
  درحأ يصولا دود حره رغما نا رتلعو
  ىكلاعموو تاو قوتلدلا يله تةلعانم:
  هنيضوملام نيو ارلامنت هايلا ىصرا اوس
 ظ نص اننا لح كبل ني ىض 3 ماَمو

 نيعاببإن توكل احن يدولا يارتم: جتتو
 | هلال ىمولل و مراؤصوا تيعرابك هدد

 | نلظإب



| 
 كيف ) ىمرلا ياربي عوترولل عوجرالوتلثلاب ا

 هود اسكت

 دواتساقلا هلك .دا رع ,ماماو تشيع 2 نيم ب يصل ىطولا كا هم تست ع
 - يي ةرارما ال هدزؤلا دل 'نيانعم |د هتنماوا مالا ب نت كاهن اهل نكت اللا[ ه1 ىصوملا ب انعاناذل ىمموملا طم عرخ |[ 2 ىف ىلا تدوم كيما هذال <" | بم رتدلو ىمرلا ومع: هسعب كيرغلافذال 4 ططسنك ءاص نا لالا نع 1 يمول هجريف تشتيت 2 شط ١نى.مولو رترولا ياميوحم مذادلبرنصألل
 ملام حرمان شسب تريلا ررصاولو كسالي رع ردو اصل اذالتح ديلا فر وخلي شدا ئ هنن ىلال' كلهن باس فلّيبتيلا ظ نع حج ةيصولا ني يمول مم انا م ملا ل نيك ال وج العلا لام حل ا و هيب اك ةدرإبمهننالذوحجي ال امام



 0 ل ا دال قب كلب هع تل توم ىئب انفع

 | البعىصولا عيبرصو تلاميدلإ هنيغ
 | 00 قلن اهزعللاسزولا جبت تكلا خرم
 | ب هعيبا يمواام جاب صو مهضو ديال
 "| "الق تعد تننعل ديس انهن ىدص
 "| ةدعلاف لداعلا هزل عرش ع عانص اه
 | "ام كاقد اراك بلاني ىصلا وجرو هنلع
 1 ول تحات دن اهفروزعمذا شل ثلزلعئ

 ١١ او عوجي الذ تن ماوا دكا تكلم
 1 اند ال راع رصر خرم يلع وحرب نا قيتشملا

 /| لئاطل لامن هجري اكصرلع سرد مل ةزاع
 7 ةاشنكوملا نيم افلا ياربانسا انهوناب ندمو

 | يملا لالا شمس اذ هاوس تلك تاهو
 1 فاقتنال تصح ترولا دلع ومر لعل ًئ

 | هل (تكيحا صو ماض اه تاز ةعسار هىدسقلا
 |١ علو ىلما أذل توك ناد ازاله تيل لامع
 | بجامع ؤارَشو هصيب وعو هدسزجب مرلذم

 امي



 نال ىطحانلاوهو نياضبنالا جال ساد نيافتسامب ٠١
 هكل# يحارب سان ناك هب ءابولذ ربط هتماالو :

 فصول عيابااانمو كاتس زمتملا يرتشملا
 لان كوتش اؤأ ىمرلا ءأب ناو بحال عمرتسصلا'
 دوحيا] طايل تاك از هم نمصتبلا 1
 ذ اجب باو يمق ناك او يكوالاملطمك لذ ب
 ضي روم ْنه وغسل ةزعاظ ةعضنس ورا لإ
 عم واهلطم: جال ال انو استشواةدايذا و

 . يقل |خعرزيا هت تن نبرتعبمل اهدالا
 انهوأل ٍلاو_ربلاوهو هند تا فتيامياو ْن
 تاتؤلإو ىويمتراتفلا اما لوّمنملا قرلك ّس

 ري زلا يدر لا ني.هاشم نفك ىلع يؤ م
 مع تدليصيو مارشلا وقوة زيقلا قد اب
 امننيف' ميهللولو تبلل لاس نم ى فداه
 2 دهورشرسرولغ ايه تيل يل لاما عفدول
 نسبيا نجلا مضل نمص ءاممد شلال اللا الو

 صولا يا معيب ز احر هيلاهم بن نادل غب
 07ش



 فوخوا نبرلا] را علا ريغ ف تيلي ع
 «بيتاغلا بزعم هداز يزعم هركد أهله
 دذان مال ل مضالا فاسو يللا هلك

 تن دوارمعصلا مقفل امتميد فعّضد

 هنمال اهل ةامغال هلبس مدمصو اكمل

 | هلخطوحو ا شوج لع يدزتال ةالغ توكلوا
 مد د بلختم بد نق وكدا هتم اسمها

 أيصو هدايلاول اتهو تلق أصاللم هابشااو

 ميس ناكلمالامنماف خاوا ما تع نما

 ] ”ةوتسكو مانوطوضاش اوال ظمر املا

 ما

: 
١ 

١ 

 .- ي1010501- 0000 ا 2 < وا

 تي

 د | -اسضا سانلا تعمم تان أيا ها ادلو

 .هلاي ني يمه رجح اند لامك بات لاعلا
 اقدمت لعف ناذ هشنل ميتيلا لام يا
  ميتيلا متيلال ام نمر <ءاوا ناجم جلاب

 العال ءاضظال اىد تلئرززلا ثهءازعو

 ل | لغملا نيك نمل قاب نحت عم ىمصولا
- 

 ظ

ٍ 

0 

 ر



 أهو تالذ نم عرنع عي تيصولا هل سس
 هلل شمربحا يلوتملا لخلل جا يق مالكا
 جاالف تيملا ىدول ديو, رجا اللعب مىلذ

 لولا ىنماّملاتيعاذا انهو 0 ١
 هلق مدس هم ىسو نيس تاؤارحا

 أثمر كد ث دولا ش هنينشلإ هارثغيم هل خيم ]

 صعو اماو تيضولا ف نيس ومما هقلاخع
 9-5 زاجل خمرجأب هبصن ناذادضتماكلا ظ

 لفه امكول متجر !بزحم نناحتولا قد

 لع باج سادسا ارامو ات

نتتلا نمر حاس يل عير اك نطنكذ ا
 لّصنو ليص

 اتعود راّمهلا مهب نينا تواول اعرق

 ييصاش حمم اشم هور

 عطر خه كام [كي تست نال سارملا ([:

4 

١ 
١ 

 فود اضرمملا يمولاميغل ناو ةحاحلا

 يئويةيئاضو ىرتنلا ماع بلشت ١

 هر ارمازوجالو دلاله دملع



 ْ هتك نم نينجا و تيا ىف عي ننول
 1 دهيم أَ اممم تكي ناالا تادلضا نما

 : محن تل نب جب ومو ا رقما د تصحي ض
 || ىدووررر. وعن ال صنعسلا نايئدا
 ا و ع

 | نجح يربرها ع ان٠قنطمذ
 | اورام عيب دريل نسي تضل 5

 5 ويا اان

 1 كلذرل نآئ فضول
 ]1 2 تب يطع بج والا كس ينحج
 | 1سلانم/ انه وص تراول نمييبصتع
 | امهت داميشن تيصصو تيل لابو ينكو
 1 او وسلا

 ا اتريع قلع نفل كليب ندرس نيل
 تلك لخم ئملودلك نّرحالا ةد اشو

 ل تالّورو حا يصو قبر لك ةد
 ١لوهف



 ظ كارو ماسلا يللا لبظو تشو
 تقل واللا مداها تاما شلل 1
 عغالر بل اهله تلثا؛اقتلوزججل اف فبعد | /
 - يعي و لطبخ وجل انبا بل داش
 نجت شيولات لحرف الج مديزسول 7
 - يوسصا شالوا مونت كدب تهتك |
 اع م الق ركرشال نإل_.خا دج ديول ظ
 فصوا٠كيللا ان اةفاسصولا برش ىولدن [اه

 يستجيب تفل نو ١

 يعم كلذ د

 سن اسفي لبس دينيه اس يفوز
 ظ كيتي نوم انيعمم اصيح كانديس 4

 اانا نسا يعقل خد :انييوةتماا
 بصل أى فدا كب ./ ىلا مليا ضْضْوا 1

 تكرتلإ ظفاحأ د ياي غراي وع ل



 ٠ اسعايام بخت 20
 |ايمايامد تخيم

 1 3 ظ 0 .
 ظ 0

 0 - 2(. 7 ١ 0 بك اكل اين
 جل 2

 الزعل
 1 تيان 0 ان نقطدا لكوكر
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 بد (ىطقو | ةننشف عرينب ام يوسو
 عر ئداوا هتفكو اكهيرش تبانرلا تيم ا

 اكيربشي ا واه هذ لاق نم 3 حوامتبلا !

 ماسه وسكان ري ركلا كرولا
.-_ 

 لام نيد هيد يق ذاوتيملا"ثراولا ننكوا

 ”/بتنسوه لمعت اوت لهن
 تام نما يشي وسولا عابولئويتفكول رلى
 هريخا ثامن سالو عريصملا ل ه١ ىلاهثم

 معلنا
 بال ع ينعش

 اوس و_تلاب يرتشي ةذيارمملا ني فلك
 تينا نل يصولا عب ىض تدين لقاب
 له ١ يبل عبجرب لب ةدآيزلا كلما يعا
 يلع مانم تدلجب سجنا غربصتلا
 ا دوم نع ع ىتمن فون نو
 شوزن ١ نق اركاضء سنع تاي فهن |



 | | كولا اهتسمرمحا ١دا فّتولا كات له ىلع د
 رد لكلا جالا بيزبرخحا ماج
 ملال لقي ءييف هز اذا ايزحم
 - الا ةديب لب قافنالا نم يع بنأغت
 ءايشإلا تام اع لاسم تس قنا
 يزني ضن .أيتو ثكزتلا حم فج هلام نم هأأبصتد ىتداوا يسيملا ندى يئدا
 | وف فاتهرثحا للام نررّرَسا ميتيملا نداوا
 تور ريكو ةر اخي ل تداوا »أم
 هبطرا جارح يداوا ممعاح أم قن
 «ابه لمعرا ننزل وا دال تقداب
 . قاننالا وا ناجل ريع رضا فبالا
 اوتامنمزللا تمر ياعرا همي بع
 ١ نما ميتمذ قام بلع قاتالاو
 داراو رام ةسسنع لاح «سضن لام
 رجا ّ ظ طاش تيم قد ام نم ا صدروتم دو ةارها ىرتنتاا جتر ماعأ خص هدو ل12 دز ماوا عرصبلا



 لصالو ايراضمفشاك نا يقدأق <كردرتلا أن

 فرصيم ملغ طلاس ناكنكثلكانا 7
 دو يالا بص دل اموواتم

 هايسنس لاني ةطحسام و طماوم معسس ظ

 دطءسصو تيوشلوا مل عوارل تاكاذا [ريه

 اي" سس يرحا فىيعضوم ع اوزلاه دانو
 بص ايشعم ,ءاعش لفطتمنطلا أن

 م
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 « _ ,ةةيكوا بهن

 2 !!ذاويلِ هدريل أ صف ىدداتل ا

 امك ازعو دلذال الو بص فطلب
 يول '«يءاملا يصد يوأتنلا ويحل

 ىنم ايلا ىمول نبيل تاعئالا يللا ا
 لبتعت إل نم عيب اخاالو هتفماشلا.

 اتسع نذامذلا ضمن نااإلو مل مدارس
 لمار يفصلاربجوبانا الو ىعالا نم
 *بمدغشسعاض .ولمجحي نآةلوأم

 ءاهيوا ع صصتخت ىئءاقلا هصصح دقو م



 هلرعم هيدبو كانت هل نمت نع
 حا

 ياعدا 0

 هات
 لتارم | مز اججالا منع فن را ّْ تع“ فال هي عجم 5

 ١ م نو ةترول ىلع 1 0

 ١تولفت 7 نم اهنبازمدا ىلا نك تكل

 0 ,بلدعم م ئ 2 5 7 متيِلا لام ءاب اب ناتعيل
 ح

 يه هال يعفولا عشب صب“ 2 507 ع ظ
 ب ةداكتدا

 3 0 رغيولت بجرااس ل زهدر تبا صولا لاول نع
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 نمرل قبب زا هتد ىلع ميل ايبرشلاو
 ايشىعدإ غوكو ليل ال مرلاو دكر

 وهرب و ىلإ بكوب نم زنا يدولا بق
 رد تود بوكرلاو لكإلا يصولا مش
 اوف ن قبو ىلا بحبل ام دخاحلا
 يلعب زي تفند ناراو ضدرمملاب لكأييلف
 قفشل او حرر ,اعات انا بدالاو نقلا
 ف بجاولا ةازولا فب اصر ليد ميلع
 (ىجصول ل وحرنعو يتم هدلصلا
 نمد لا ليطو ند بب ىضيمب ما رشم
 مط ةراعا تدلل ممجو ترص نا
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 دا/كلم ممول ىلع اإل اتاضنا
 ىدولا مكلمعام صولا تع برع ىعملا ١

 0 هديب كرتشم لام دحض بالا كلع
 (للل ع يملا ص الزعم لا اجيب د

 «يلغط محا لام عيب نمل او بالا ٠
 ب _ىلا عابولو يصولا ف دكنكرثحالل



 مدنمو لتع يبجا نمرحصلال ام
 رس[ ولو يارلا ب سان نك ملا ناز اح
 كرومنملا يونخيم هراقععاب نا
 كيوت ءلفظل يرشتشاولو تاتماود
 *ترطخ مب وحرب زتاسدش او مان هظو ا

 . تثينيحربب و يخولال الاد لاعرلول ب هيج
 حم ابيعوا اراد را انجشاول لشمعو
 . هدهشس لتاوولوا لاما ناكاوس
 لنسخوهو سؤ ىلإ نعال بحرب ا
 ظ - 7 هويت ماك عسا تق

 دوصولار١ جايزكذ هدوحو بلع نعركن ا

 نسال نع يرعئمواركذ زو: ةيضوذ و
 لان نع مدلهفركنلا نم لاب ناناميمج
 متحف أصم لابن اف تن أذ نجرنلاا نم
 ريصفت اه هم اتت خئاو قيساإلل
 هلع نأ خولبا لش نهال اذ دلخ ةرثكلا
 مقاوم ل سوو ا تبول شب زحد
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 - سس سس بص



 ل
 نت دانت را غ فاو لجن ل اه

 7 ةازمأ و هيطوو نكماو لبدما ضاح أحدا
 وادب هوت يدم نيف لا ده لش تأ داملا تن اهتواذلسا ةمالعب

 6 يلم امعانوجا تشن عا ٠ نما
 أى مم ْئ نادين نينيحو نلنذلا هدك دا
 انعم ا ماكم لا لك و اعومال وص
 قلعتيالزداو هيو جالي لد لهل بسولتا 1
 يي |(

١ 
 ةيعبا | ش -

 يسمو ىئن ئّعسس
 ومايا شل لاعت

 ظ 0 هاا[ شتي

 تا 20000
 هدد قل نات ارا عني وا «اتن ى

 ْ رظنف ىذا داو حالا يصرخ دنا نال 13



 1 1 رحل انسب هيرام 7
0 | 

 ظ كاف تاو ةلما الامم صخب
 1 يفعل ا نقرإ ةربغإل ةارماوا طرأ

 ظ و مس تلا دال يعوعدزدو

 * عرغع بلع
0 0 1 

 يسم هي ل م
 00 ضرعلا عرس حرش نع اتولا لهدا
 رك تالا عمعو ديس
 ظ "رق ل ولو هم

 / لضاا زعل نرعصلاب د ملمع ى

 ظ تينلضا قهاملوك لاح الو
 | حبو يا بدت قياواركذ
 0 بلا

 / | تنل



 هور ,للغتبتتدا تي شا ريلع ظ
 هلض يرنع يلي هاني الا نمد اكحا ق د ظ

 عالق ثار لرتقسدا نيا ٠
 قينيدرب نربلاىلا وسبإ ديب تاس ١
 - بمبصتل فضح مَع يل

 رو 97 «ليأ تن |
 اغي ىلارنميو كم نخله تاصيسرا ظ

 ندم سيل ابيك ضعو عبس عمم حلت م ظ ظ

 رم مرن "طن وايه و وراشد
 رفيقي ب ققيتحفجو لقألا مالثدلت ظ

1 0 

 اهني إب سؤ ارك ذ هويت لقالا تاك
 لدن ىنحىه ”قمفضسو مادمت ٠

 ويلرم لأ نه هتييصتع نإ يع سب هنا | ٍ
 للا ِتاليو فصلا ناك ادنو 0ْ

 يي سوي مدرج كاملا ظ

 ٍْ ١



 ٌقناررَعولَو بضع: فال .انيضخلو قدح
 تاو مهنس ىلا تلانعو# تملا لن اك

 ] انين ار رق ىئنتح ءاخارل يو هى نع

 قلب كتم ملعا هساع ملل لالاو

 بار نبنوضوو 2 رتغس عع تيديش دو خ
 ا 53 ا وبروع

 فتشحلادّقو تلك هك هركذ قع

 ١ هتنصتخح ىرد ناهس و انما اسرهانع
 وص دسوق نوح :«ستجوتانج لا

 ١ لفاىم كتدعوانت ملكان ماتش

 | ضمعس سكوب اخاكد تمول نضق ازا
 "سرق ليست قو ب ئ "دعير م يهزنها

 قول صميم زوما: ر متم تع افا ونتي
 ظ طاع يملا تاشول عاج انني هنن
 رثيستما !دذ ةينيشسالا ياخي خيام
 3| دلاحلا تججارترل! رع نيعتنصملا ب نعم
 ندا نمرم كى د وك دي تلعو لاق ندين
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 ممم انويلاق تعي 4
 نا لكلا تيك زع :

 24 عوفرتعو غيل نتي رع يعج 2 ظ
 ال ١ ١و 0 مل

 هراضنيبح ىلمرلا تضش لاق تلق يلع :
 باز وه دبل علو عي تيك ا طت هسا |

 رماظف لو الام ياو دة و مياعؤرل بعتيال

 اسيا هايل بيب نمثداحا نغري مذا 1
 و اره اصللرسا 1

 _ اكرغلإ م ديو 5 د [1

 و / امو غ نعم بزمن تعول ْ
 2 تل صالح |
 وروما نم دم ضرع اي و

 حاط بهن ةدايتا عبي رافع ةدازعا
 بجو رح رشسو ىتم نم مزيف تاع | :

 املجز/لا ناك ناذ ةراؤارنحر دلخ يت |:
 رانا ضخ اسنل داو رياك مك 1
 عيب 0



 :رسهلإ: | دكار

 ' |١١ نتا: بح تم ا
 ا اق نيف تاو

3 0 1 

00 000 

 5 ملا قول
 ةالنعلا ةءانمشو تلقب 0

0 . 0 / 
 1 ةدكسلا خصام انما يرقد : | 3 ١

 9 جر لدول
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 يآ هه د نول ظ الطيسمم ف ونااجسجتوي “آ

 ا سس 2 ةرابزغو وسلا

 ا و رافال م
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 سابا ا از ىلسمانواهسسنخع نيد ١

 هنءاز سفتيال لوزا وشد د فرحت +

 تو زاجاتصرو هامشاالاة نلاكو 3

 هبل نماياسللالبلقلا ةرصلا تال '

 ظ ءارم و ةنايد لا اف لاللاتيبا جا 4 |[

 ني ناضمر يي نطماسز عا ١ لب 8
 هلع وب 3 لذا جزع مد عب |
 ااعنانعمراقود ةرلجاو ة دانك [ذ
 1 وصلا هانم ضو |
 نيز انصمر نديولو بى بلا نقي ملأ
 ض زوسسب م ناواضيا هك ممةدانصلا:انضقك |

 ةذاسرتلو يلع ةذاسلو ةالع الصلاايق ارث

 لير لالا ملا لاقزنكلا تانك هيلع
 م لامملا ا ث ئييخملا طاش الاع |
 هك رهو تلم رح ل نتاع مف 1
 دررللإاىّس تاوملا» انهم بان( (يرتهدو اك
 ١



 ناىللا بان ليتورملا ف تيباز للان ريع
 راجعا: ظرتشي مل تونيهتلا ةينبو هضان
 تاراشعاب لب هدعتمىل 7 دي تمحاؤلان ا

 هننكنمب ال و هيلع ةبجالو بيتزتلا تاعارم
 طقسوإ قحنيييعتلاةينبالانناعإرم
 ةتررْوكب تباوغلا ةرثكب كبجلاو تبت >لا

 يدهؤت و هو الصب ملا ا نك يال مرظلا
 يمر تالصلا يينسح

 ٠ تن ةابنشمالا ئرشنع لد هشسار ًُ

 لكشمالعزو لق ج يجونلا نيسيعت
 0متعو نانقماٍتكأت بأ هما عركذ اهو
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 ” تجايشل ا ق١نسيعملاوهو هضدان
 * تمل نل هينيلف هنورعجرشا
 ا! تساللا شرحا ميب'طلمة انس سار
 / | انيهرتق مدمر وجتاذ مرلا نعل زنو
 ؛| هيا انعشو ل سفلاكرملا ءاهل اىتسا
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 دقو تلق ةاكهزمال لان بشملا للعجن لم ضنإلا |
 با هما ةاحضرلا يي ثني ودان ولي كدصت 1
 كد «زخملاء اذ داو بمرإلا معارذ نتعارتملا :

 زوطتعيل ةىبهالاي هنيعىلا ىنمارالا ءأنالا | ان
 نتف افراح هةكسملا اهيرجانم دال /
 نشل نيش ةءاعرامكا لا معض دارج تميت 4

 نهليذ اهبابر ناندتل ارت درعانتع الع | نفد نا ضعي ان جارنا هشام داتا

 طوفس جرت ملا قاسم نال 3

 تا يلهو جوخرملا ظ د ملهاملاب 7

 طّسم دتيطا ملاحة طلاع تنحا هداج ان
 بد تناك 2 افنمستسعُع ممحون م خي 68

 زيكاوتسسمملا تناكتاتذلاولكآو ىرتوغلا |
 تادداسخالادلامتووا اا عشنا | ,

 1 ايما ركاعلط كو يجعالاو ديك فتي ١
 ”ديوقتسم فراجع ن اسنلاو نايات تسانكو | ب

 لمعت |
 ا

١ 
ْ 
 ا

 تل ح



 | ماك ويصوم ا اوس يمىماشلان امو“
 تتسانورنعهدوفوارشد هزم فالطو
 / ربشعمر كأي س رمحلا امااياماوتحاإلا
 ' اينو قلاع لع ناتابلإ [ةتعم لشمو

 1 تلق ٍق ني بزروم ىلإ تلقلم هن نتماو
 ١ ميم دله دامب غ عسنعو ىقلعنلاو لامكلا 1 تبادل قالا انته عركذ و اياضولا دعو
 ١ قفة. شه قلطوا تراشس الط رئاولؤبا
 1 ' الالاوان دة زعم لمعي عاام نآذ

 ا «ن لخإل ةراغالاب مودتولت رسلعدو
 1 | ناسخ ينكح داني ثمل 0
 0 نكت تنم فرست ةبنرلل اهل ذأ
 1( مانبشالا اركز ىرعر هاوزلا فر تباركذ
 0 طب ًانصلاو م نالت الا ماكحالا

 1 ظ هقيلعت ههيالامولمتتم هب وشل
 / خلعت بإب نمرجبنئامئاهنتسم عج



 فقدلطلا عيّضو هاضتقمناكيذ فدلنع

 هع لعن مصب ام اع ىنعد تاتعلاد

 ترانا دكت ال هبت! متقم]رطسلاب |ر
 ىر بت امتالدحاو تايسلاكه تاتي 8

 كالو ىلا نكن هبدإ سحاب وكت ةبرظخللاب 6

 همدلسا مهب لهو هنيساي ةزانش ا

 اكربصصيرا شو دع و ب كم ْ

 ويح كاسب عاسلا لش |

 رشي ال هديحتةنيالا

 م ظ

 وكب ناَكوار يلع اكسس يوعول شات 4

 تقروكت الرع تهفتهاذ بصل كيب |
 عارعرينو يكتم نا ةيغح اهمال عنا |



 ] تلف هيدا اكولام تدلع

 نسوا ترش هيا ناس ند
 ميهمنلا ني سرد قلو ماعم انكر كل د

 ٌكيِتغانا_عتسي لاقوا ىكلأماي تعا لام
 ا فاشن رصد سيجال ق تدعيال

 ْ م عنا اسالك فس
 'ء ننهر» لاهدرلا يوتا

 , ١ كونا ولن هاوعد يرو ىلع كد
 | ضدهم نيك الد ىضاقلا ءماجوا
 ١ راهم ميمعلا ني ةرب قنا هيلع يكمل

 اهرتحا مرير اتم نو اتلق هعضاوملا
 نى فلان كوله باد باداج
 | لماتت ىنماتلا لجل عيال اا تيناتمن

 : ١ لج د١! ذانائلط ماكس ءاىدا١ذاذنع .
 ظ هدب قزنإب عرارفاو نيلاهذ سايس

 ١ ل رينبو راو اشارك
 هنأهول

 وصح _ ةيحتا <

 دي < .5-



 عييحس بو

 محو < - د

 جلا 2. )د يعدد ء

 م!

 فكس نى ووعج نهح نوصح_ يحج _ةقوح رنيم نبل صنع

 لعنلا وعد نال ةني ينمي لعتانعربل
 أضيا عت ياعورت ىرلا يذ يلع عيت
 ىضاقلام الد ال راع منازبلا ى طسابك

 تَهنو عملا وه لوتنكسبو مذ أشم وعي
 فى مب منع لورشب نسل مضملا نا ًاضتعلا

 عميل هبحاشلا كلت ىماتل كلا بتي ٠
 نق يلع ىشمو عمي ١ لصور ملت
 فد تتيس يماملا ىمت قتلماهننكلا

 دا:ىئىاأضت ف ع تعب ن كاف ف ةثداح |

 ىسبلتيْق تهقووا كل دنع نما نب

 وتعال ثلا ذى نكو ركح تاطباؤ اى وبشلا
 فاقع لعتل تل ذ لك: ئئفاتلا لوت

 هعياتاكناضاحاشتلاو ىعرئارهمتب ٠

 الا ديطتشم اوان سو يع يووم
 مان العدا مطجنؤل اولا ترم ثالث

ام تصف دونا يلام واع طا طتجوم وا
 

 ىترغلا ئيارلاة يهد رب للوغل اذ ىذاأشلا
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 اًدلخ ةازبلا ٍي دان دير ببلا كومان
 ' | تيزي رتخا ضا عنه لا مهرهلا نق دان نيل
 لمان ريل! بغا مصن ةجلميفاع قام ع نووصؤ ممل لاق :بافيطتيا انش داوحول ضن ل تاي اوف لوشلا توكل
 . وم تار ا ءامض علا ذات
 ةمشداتحو (نيرصعناداينعلا
 1 ا ءازاتمرضاح رج مح نعي ص يوعد هم دعي نإب

 ىَقَقُف ضاو ستعرخإ لع ىجب نهر:
 ١ رزئصاطو ,عيزاتم ىو نس تامهويب م

 م انصتق تفيد لا ضرنت هانت و يعش
 تعزو ضد التلاوه مرشد معا
 ١ رهزع مف ١تنااداكو ةيجرشت

 هذ اىاواضقلا هانم ست اكماعال
 انضع تلج يأريلا عشر ولف اوس
 هيلا تولي وك قوغدالب ىلع
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 ع د جال ههنا ذه 1 | < تح م_ - »ع

 هه <

 اع د جا يشع . يي عج

 انّهذ مول ميه نه يضتقم نهنملا لم
 ف اهلا اضن كلا نم عن أم
 هم ىلا هله تفل يوي 2 نك

 اضمن بيات طش حجل يشل
 'ئم اهلا باير اذ |يايعلا ةجرمحم
 ا دونزب باطرإل لونا (ضاؤلا مخك
 جو .بايتزاب بقع اننوتلا عئرم ادط
 هاد بيري م٠13تاد ان [:كوالا

 ْ يدنيفا عكا تلك لاق هإ نص ال
 غنيا حالا ل دغلا:أضخاولاف
 هت عدا ندم ام لعد

 1 0 نياشللد قام لحد

 لبس ح قاراطاب هبل ع عامتملا عين
 تنل زع عيبملا ل وا قىح دق عني إل ظ

 لباس ئءاشاو دانه صئاوعتبزامغلاو
 عب لرب ماو ىركأد نتن نغالجر



 را 0 اب ا و هيف مهالك نوع متسلاو
 ءدهيصس تاون ل ظالما نبزدلع ماظد اشم.
 تفرال مهلع مند غدوتعح ا دطف يمل سلك
 رثدا لوعة او ةمرشلا عمق هيبتشت هقايبشن جزعنلا
 عئيجونح تيبلا اولخد تن مرع منه ىيبل

 نلمحد خوفا دلكسالوب مبأي :هاويلمو
 "ا بتبتجو مادري موةرإ قا[ و هش لنج
 0_0 ضواأت اوبجو ادافع
 داوم م دعما راما ةما ضعوا
 م١ وتعَو هيىشبلا تكلم رباولتنم نب الا

 ظل

 كيلا ترس دزتلا اسلهت عاصئال اك
 يصل ماتو د كر د ىلا ىصضولا نك

 توكس نان اميجالب موجوز نيقاولاقو
 ادعت صايتتلا بتعلاميلا يلطنع
 هاد وكس بمد زاييجلابلط تكلم

 0 انىنِميلا فالكرملا بإب
 'راصولو



 مالا عكساذ ازا ىنر توكدإل ازاهولز
 برشدو ملاتلاو عيبا ١تقو

 عا 0 ١“

 هد اروعو وهب و تى نيج هانيواعرز رص
 عسانا ءارلعدلا اضلعتو يوتنلا ميلعام ىلع
  تاالاولج ترم لوما عاب اذا امئدلتعو
 أثن بنعاضر ةوكسم نوكيال فيختلأس
 لصغعل اا ,دزازب ياي يبانيال اذ دلع
 يغدام مهيصعأب عمتعور شع سس اغلا
 تنكوا١نكا ديس ىاعوكعقكو انا

 هل ننتل م عيا ة دل داراوانّتسفو ١
 خقيس مادا ناو ضف امدلا امانا كاد
 كوقل] ب وعر از ىصلال يدل يلع لبق

 ال انزاخ يوعد هلب تقول يك ةنيببلا ظ

 تطول اي هاتئقتجرت و ىهلبزلا وص
 انعوزلاهررم بهو فاتصسالا ب انيف
 تتاماولامو امهزيم امهر و تبلاطو تش 3

 ء. يملا يف لب لاف وأ ومصرمْئديهلا



 أامعش م انملا ل عرّمع١ امانه تكرفولا ل َّصْلَأَم
 كو 220 امبملقن تودرؤصلا وع ماجا دب 3

 كتيعد ائعارئاؤلاقن جوزلا لوّملان'ئشلا
 ' ليفلتخاورملا دع هناا هاوا ال مماورلا

 هاو تاق هرخاملا هركتلوتل اذ طوتعساا
 امذالت ولما ضس هر تعاورياصلا بوت
 عوزلا لولا نا نمزغكا اكّيتلملا ب هرج
 ناطلس ناو ىلطزل اههحآ رد مزج او

 ١ تباد هرظتساو تلق منينيتمف نا بةعسالا ناد
 ظ رولا نارهالشلا حم لاقفملازحا ف ماميلا

 مصامسغنل وعد مهاد أهيل لب قح نكن ىل

 كلعال انفولاونانلكو لل ةيل ار كس جدينلاو
 ىلا عازكز كتلكو تهيجزم يع نال اهيل نع
 هتبرطم 09, ينم :كتلزع ىم ف ىلا

 | مشل كتلزع كسا نعمل زعنت لوضينا
 تاقئالا ئمتلذ الكاماو تاقوإلا ميمعل
 | لروقي يليكو تءاذ كتل زءاملخلاتولغ

 مزعج
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 قارماْلا ناو ةعزلا ايد قيبد تعا نيهالع ه قو اذاوامملا نال مصب طرتشي 9 تب يب أنيد نكبال او ةعنل ايش زحا يتب نعو امن ان دنع مارد يلع جابضن اب ثيرب# اكسيد ناكن الو شيبصلا ل ب ضب كرت نيش ظل نملصال منجم اءلاك ولا نع
 .ناهرفىلةكيبال يملا لاق تعب |

 يو أ نارها وبحر وصي لح دجضولد
 - تقلا نامتيمل ميلط متع كاّمولانكد
 ىقلحو يلع يزلا لاا نم صرب تناذ
 كاملاب رل ىذتمو لبق ىدمملا بع نجرب ما
 - درت ىلة دابر شا حاشا لذوي ياخ

 ركل ناضل فتجشلا اكمال لبمت |:
 ؛ اح ةدارْس ن دلو دع ىلر سا لقول“
 ينام نال عر قال لاةولبشم#
 (ذاام فدل تلقا لشن ابا لاب ادب“



 نضقانتلا لبتج امحيشد ثقيل سيمر
 سا عطقفي نا "ملذملاو رام كتل« امإلل

 تقل ناة داجلا قرط نمانانا هاطتإل

 ظ هند + ان انكذ تلذذ يدل ماندلا ثا هداحلاب
 ١ ظ ىلنقرل هيب عمن مو نالطل نال هرداص ظ انو

 اي فادحا ثاإلا هركذ هيتنيع

 ١ لاو 2 ةرهاتنملا بيعرلابم

 ْ تيدإ اب ييدغياد !ثسارل كا ادكالا قرهامك
 ظ 000 ديصري أ ظقل لام

 وه كمستد» قبح بعل از مرعنوا
 ١ ا

 | | يوتلطلا عقاعداتحلا يعاب صركاناو
 ” مهاد وركلا قذلط تدل لادا طقبإلاو
 ' ني تااعاولواتلقال لالا تليانو
 / | قلاق م يلوا تبعد ع جمزلا لع
 ] راوصب يت أاغاتلق كي اوهو
 0 هتيم نعلاهلا نكن كاقي ناالا

 ' سرر
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 :.لوّلاز ةاديس ال و بدع
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 ةسمو : ١
 وم تالا لوملاذ اوا اميل ةدارعلا نقف

 بصتقلانممتو انش هاذا امك كلفملا |
 - يزملاب تعا يعير نه لاق
 مل اذا ابجمزتي نا مل دال ورتم دج ؛
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 اما تفي لاق يلم حب
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 همشاواى تلغاكدا قدصوا قحوم ءاوشك
 ١:

 ١١ هضباد يعمق اسال هريغ نإ نيريلنع

نلا ىلع ل لل ىلغفنللا تانشلا نم
 : يوسنلا تابت

كر كثب ةرارقاراركت ةيوكب لهو:
 5 يب 

 هيل دارا نازاصاج اي بدو

ها تضاولورارنمالا بتي ئ
 ٍ | ةفقيزخل 

 نم ثاتحا
 ش

 ايكيا وجا ريو ا
 أ |

 يءاحنق الصدع لتَم معو نلع نما
1 

 1 قاعثداناطلطسإ لاتقنف اشم لامع

عا قكاني علمت لامني كنالدو لاي زه
 ُ 

 ' حالا نيمضب ىل مط نوت

 ١ ذل يلع ياعم تاويل
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 نيزيجو مزاح مسمع كلاملاذ ناجاف ناشإل |
 ءرم اب تاو امنا نعحبصا غلاي
 هنتوا هه مام ناىنملا نعاربب ال ظ غحلاب
 . مي بسمللا دائم وضد ايداع

 30 امهوبلا .٠ ,لع سو نضمولازاع

 هس. مماتي معدج عدلا قافتاديط م
 احب رج اثيمراوملا دبحعو يي 1

 يب [سامض نينا كورشلات ال لكم 8
 اذيسي قع رنا سلط اكونمالاد حرجا |

 5 (ةرانمهجوالوالاواهبزختليفد
 هنا او ةرقلاو تيصنل ا وأي جلا عبس ظ

 ةذزاولازث نإ ككلاو جوقسسملا ميلاو تامل ظ

 5 ا
 و دن انكم نأ إلاوركف لف

 ددفلاو بازل ع 5 كانك
 3 هرمبيستعا ١



 ظ ةأش كيكو
 تان يع يسم 4

 ْ تسبلادوتاهمقاذر 00

 لفطلاو بياقلالام تمارا مصاول

 استقل يف تعدتن ظورفم ساو

 ع / ام يصولاو بالا تدلع

 ار عس يحاهسفشا اذا
 لان ضي واهتم 3|
 م ال قلاط باو نيررشملا بدمي

 اال نمنيكرذمللا نه نال اره
 >ملا نا مهجور هاظطو هين اهلل ئقاثك

 ه0! ميلع ق نبصب نم نوبل نهب ,

 مخيف عا رضس اوكي نإ, دللي

 ١ | ايدج نيكرشلا )ل اتطاوا قيسمل ا 1
 2 نهج احنا "مر

 هجوما



 ازهر ملعز للا انهدروامقد كنصملا بب3 بذي كرم اكرطي الا ريل اربجوملا ظ
 لاّمن نايمد نبا مولا

 4ك -

 2 هع -- - <ت_
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 , ضاكرانلا بال ن1 لمد
 ل ١ تنمؤلابأست

 ل ربا _افكلانا ,ءانممعلا#
 مرعهسي الو و ١ تي لاا لوسر ىلاصت هنداب نوم

 لانا اوس تيبلا نيج توصؤم مل اراب نومباتلا 0 ناوهو
 اييش ا اال ل ضطوا# ظ نودد ند تجلب هلو. ماوفدتلاو هركذ ركس يا مانع ندا يدنعيو مدعصتملا نإ
 نيام دديجو حفر 5
 تراره لفت اذ ل دال

 ل ظ"5



 هيلقيقوتلا بابو يوكن نإ
 000 فيض وما

 ةيملا دب نت ةياموكذ ذ راج عطقيالو
 فها لاق وعتس و ,

 انزال وطقت ماعنبح
 بامباز نطمح ري 31

00 
 نهرب ظ را

 ا ان 0
 ردم لنمال ا
 و ب وسل

 ل هخح راهم

 اسبح ةه ل نيج

 ا



 | دوك ع

 نيه لع رح < 6( 0 55 ا وسع نجل وجع

 1 عدري مودعضوب

 ا
 ظ ( ١ ميلعاب ل١ عرمأت وسخ سلو نه

 "تهل نقل نوتض لا

 9 , بروي نمردا تنشط رجم راك نوبي وشو ناشي

 ةدلب يسرك
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 اضو طول ايساييعش عفاف |



 ازا اب قال

 ١١ "نجاتي نيتزللو لضزو ديمه لاو
 انك انامل نم اهيماطرش هرجو اى

 | افساسقمسا ا ظ . زها كلر دل ةلخدا١ذاإلا

 ١ انقر دش ا اس١
 |١" سيغرعو ا "1
 "| قطبا ادكي فلا جتو ىلا احر
 ان جم لهو هيلا
 * كومو رف زد عرضيزلا هيو تمل هلم ذ
 1 نكيلتالدلقتساإلاىب طويسا
 1 تق ل سنان يعول

 : اق قلتخانمانكو وظن دييملا يا

 غ |



 !ىكملسنو ميل ع وأ بس الا ينعم س كت صلاقب
 كيغناتلل 01 ٍكامرّقلا مريم عش م لك

 دس ٠ بسج و ذأ كني او انلجل نم به نمو ]

 ريجرمل اوهورتيكعز وكل نك واراتنحالا 0

 ميه سود نمو نيب انلإ ىذوتلاو ةنادصلل
 نيلي زلا لات وفامرقلا هركذ اولا ىلع ّْ

: 
 َن

١ 1 
 بم ىصقلاب ةباهوملا وعدي نا ىلدالاو

, 
: 
1 
١ 

 د

 فخم اب م دعب نمو ةمجرلاب يمد الا
 ناصر طز هريؤلا مسإب طعالاو نو قيلاو

 اىيسجىملا نينه مساب ايارهلا ىات وجال ]
 نوكرذملا لعب ايكىظعت تست ناد مح
 دلعبحر ناول نيكل صحم لاق رثمكي
 رشم ايدها مث دس نيس ه ندا بلع ()
 بسوي مظعت نري ةضيب زووجنلا موي | :
 اجره هم سرس 5
 يلع ير جب صويلا دظعت دربهو سف | ١
 20دب صل نيو رح 1
 تال



 هدي شي ملام هتف يرشولو هبشدلا اينغ
 َ جلكالادارا نارك مهظهذ بصقنا رام
 | اس ابر كو يرجع سس الملا نسلب . اسابالو ليز شكيال صعشلاو برشلاو
 | هيحارس جباصا عبرا زوو مستربا ميلع
 (سسسإ يايث و نرسل هالالا يلع ا و
 14 ىببةماوملا مين لا سراف ا
 سس ىلا ملا وو ءوأ ليشو سافل ١ لطشو ىلا

 رسم كارلا يا هركيو ينس ليفو
 رضيع ل اور ذولا نسببإ ةيهاركلا بإب يق
 3 سرا: |ىر ازرع هسا ىدل سنا لوىتعل
 صمعلا نإ نع مسو يلع هندا ىلص هيدا

  تاطيشلايزأض اف سححالات مثاياف لاقد
 ' لعب هنبزلا هدا ماباو لعل بخحساد
 جرحا يلا هسا دنيز تحزم لق ىلاغد
 هردا لوسر ٍجرصو و تابيظلاروبهدابجل
 ثلا تميئا وز ميلعو ملسوو يلع سايطص

 رايد
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 ب بتي نا ملاصلا باشا و نهلي تزايد
 لاه لاقأ شل قولو لهاا يشاع ١
 هيداوهوقإرلاذ تاجرد معلا وتما نيثلاو ٠

 رمالااولوا مد دهحيت رعضدرهضي نم

 بشصا فالخإلب اينبالا َريروو الا ىلع ]

 ل أبيح يراوخلواهنلا نيزكلا لجإل

 رصوال لشدوداوساإب هركمو هالات ٠

 أيلتماوا مشى ميلع هدد! ىاضتاايفزاذ
 1 ديس د ٠ عا

 داوسصل بةعس لن هنكيالا تملا خلاشت

 طيادلانعمسورميلع مد !يلص ينبلا |
 توعاطلاا هب ةرلب نهجرنح ذا ياللا ٠

 ناهد هسار ند نبش لك نا ماعشاذ ظ

 كيج اه ناو ل غيور ض ناي ةسابذلف |

 كلذ ةركرب كتف لجدول ماع عضو لال ٠
 ملعو هداّهتعإل بن ايصورخيالف لعيندلف ٠



 ! كاتنلا مخي نبرتسلا ثيل يي ل
 | نس تا عع دزه وسبل ةلب فيقن
 . انونعو مزازب كي ذل ىسيلط ديزني انا بيري

/ 

 ١ ع)ولذيلا لبق لجرلا تيدلا تويرلا نعت
 / | ذخارابدكزن نمنخاذ . دوج [دك تامدا
 - اصر تيدا اصر ت نجتجلا ةجارملا نم

 تبرحاتللب اوهوهود م مآل رم ىصم
  هيتطا دوعساوبامومرلاا قش 0 هبا

 د. ردو نمرتلا لصف لبق تترق دقد

 كايف |رتملا د بها
 باو مذ نمل وصاب ماع يف

 ته قوقحماوركزتلا نملك قح ضرخ
 ظ تيملل اما ىلا نال لتتم الاب سم
 هيض ا لدالا لو الوا معو

 ١

| 



 ىراشخا|ما:ثلاشلاف تيلابَق لفت اوه 4 لوا ىلا نيرا وصورتعزلاب تلعتي ناأما
 نسسيكو تلك «فىتسراهتلا عونصو مصدأو هسنقب دق أجب هساانال فيا يكد تشد ايما وهو ايعرارظضاو ا ةيصولا وعد
 ه«ريعو يرورنملابوا ةايدملاب عرتعو توملإن مملعتل ليّمو يرحاس يسلب داحس صئاانم نيتعاماو ىضللإابةىبش يلا قضد لسو يلع هدا فص هأىسانإ
 لا نع جلا ثرالهو يىراشحألاب
 سيما ركزت غرم ادبين هيبتا هلم حرشم نف[شملا ستمعملا تيما نم ما

 نئكاللا ىلع تمىّ [ماو ةرجاتسملا ظ
 دكر سب خير وويص ليه لال ايار ولعل



 ظ ِ 2 تنئالو

 00 هند 4 نكطولو تايم

 «”نتود لا لانج ]كن تأكد ئتزمانمضت قر عرَغ
 :داتيسعلا تههجج نم كاطمانم ىلا مودد
 حتما ضيمرملا نبد يلع علا نيد مقود

 هزات ابسوا يمواتأف هدا سدا ماو

 .مةيصرو رود م م هلالاد قالا ثلث نخ

 هر امينا ل فول | ىلع, ةلطمولو

 ره دود قناه تلت نمر ايطالا يف
 امامها بدا نق تسجرم اماو نويدو

 انماط اجار اهيرتتل) دخن مناور:
 ىا رتاشروّنسد تكلل داعهجد قالا مشعل
 هيميسلاوا تاكا صقرا تبس ىزلا

 تايلارقْطا هاتسلاو ةؤاصلا لعام
 فيي إإ ؟تياوسب# اوا تينا

 هجباو



 نييجابولو ثر | نسما نس الأك تمالا!نببا 7!

 يراقلا وضائغاو ثرودال لموقف 4
 ماكو كرتلت تبجأن مده ريعادر) و نع

 ل يأ ئاعاحا لعاب دل 5 دساؤن ثراونالذ

 ةسّقت له: فا صا مرتع سكَسلا تومدوينلاو

 قع يذ كت ارنب ابعت هداضا اك ظ
 بننلا نمرشعتا مهو ةررئملاءانبملا يا ظ
 0 اقلام ورز ادب وجمل ١

 ت13 اسم إل ناغوزلا مو تنستلا
 مهبحو هج و دحاولاميهديتوتستو سينمل
 رجثم فوقا اهبل هينسلا هلفدت وزب

 ةيببسلا ةيصهلاوصو دضناولو قاع
 دولا نمادشلإ يمل رد الا روكرلاةيْصعم
 نيت رولا يو يلع هةاولا عج نتعتعاامدلا

 نبق ديما يدش هقوه در دهصسلا |؛

 ةاولا باك شاك ة را ارملا لوم سمك | ؛
 ني. سجوزلا دحا شوف بيانيا لاولع ؛



 : 5 هرجع نييمسسدي ءارتبلا ث تهيبيملا هركو

 ,| رظاوا,يلعرمملا قرص تاب تشل تق
 || مليش تيدا احر ددهسو ا هرارتال تع
 | بلانك ملا دجد ناو مثرولا خالو قمح

 | عرش هما و مكوحر لي لرمملا مدص

 | انقرضت دقو عررشلا مور أمس ميجاسلا
 ؛| لعدازام) دولا توت انيلعرتملع
 /| ةديشد لاميلَع مق اهلك ايراد فماثلا
 ِ تعب ع ه] يموملا الخ يار عض ضنال
 ا!ثيضلباذراال ف املا تينت
 دا وم ان تصدر انعام ىلع مضاومو
 َن امورهسحت ا ىشع نفطبتتلو بن اهم

 بيد ذرينو رحره لاذ ىلا هد هسا اصممحر
 ١ بحال امو ثرولب ثريال هماشما لقد

 0| 0 ول أذهءعمنلا تبدو ثروبو تري

 || ثروبَد لس رنعت اغلاركتنقوب تاق

 / نما كنم؟ تير وص لك قر عم قف فقشرلا اهنو
 ىمح

7 



 تانمو رتساذ بوحارب قلق ميل يح
 هرامو تشرول سنق ميانجلا كلت جلس اقتمد
 ٌمرادكلاو | دوّمملا تعوملا املا فد ملف اهمال
 امهدنعو سام نيلع عوبال اه جاطقس ناو
 تد امولو اًضلطممأت املا ث ربا ىذاشملا

 اًنعارحا لوتقملا رو لوتتملاةاش لئلا
 اذان ل اكو ارتكو املس يتلا صلت |

 كيرلا اماو ثرو ركزتلا تسع !ةدرت اهلا لسنا

 نما ااه ثر ود ةلش مسعف |شلاوكتو

 انعفووزاماح تجوز نع تام فاك ادروص ٠

 هلولا ثرو عرلو متلس اذ لوملا ثاارعم ]

 تدلتنما عجارلاهانشميالايكرص هراثو ٠
 افول حان فعراشكلا تب أمنت تندارلا ١

 | كشفوا يذو فزاد قيمح يناشلا
 نولمخْرادنم ئجبرمو ىذوةماتسك
 صشسب امتد ةمصعلا عاطمنال يدنهو كبك

05 



 حي اوكا نم كو تلك ىلا فدانع
 4 كرو قره اكتيؤملا دات تلاهج
 بهيتزسو يس انكىلتتملاو ىتدهلاو
 لا ثدراولا تلاهيج

 كعبصر اهم ىتصح ا ِك طوبم
 ثراغالفاعدلو لهحو 2-110 2

 تارشش دلو نم مل جرو مش اول انكو

 تت اهرب لال نقلل وفاتي
 'يملاطصي ناإلا مما ق داز امهيوبانم
 اكوذ اك مخ اصوسب ثااوعللا نة اامج

 م !دالول |لصا مهد ال مجول تتمة جورتما
 متوزلاووسف لاقف دولوالا ىل قش أهيم
 لمس نإو نبا دووارلوومنمملاالعاشم
 تأت لاح تاحوزللفاممدجرنعادل هنرلاو
 جوزلا 0 و و

 رسيم ماهل اذ تدلحر ىعداولا ملاذ
 ١سم دحإو تيسب نه نس مو انميربو

 لدالو

 يي 2



 مر 72

 ىابلولا ياام نحاوم ةيولدالا نمل دحاو
 اتكيت بيع قضيلاو الامل
 .ثبدلخب ياو بال جيرلا نم تمقتملا ناتلاح

 كي : وسر اوهو ىلطللاضرولا لاوعا
 امردعنع ىلطلا تسصقنلاو نب انلووانل رم

 تياللاتنبو| تينلا عم ببصغللادضرعلام | |

 ثالث خول بال اكبملل هايسشالا نيو تسلق ا
 اسرتي ابو قميا زعلان سن لست

 ىزام جاوز نت فدصملا ئبادانو اه يعي
 يداذ ةيبمربم بالا نمنح نيا صولا ظ ٍ
 ايصووا عراب دولوالالاو ورش ول عجب | ١

 هرب ئعارلووارلوعو ىارن أى لطم عجر

 4 باللا | تدلع يمول اك وجيم بيلا معد ظ

 جر يا امدحا حنتبسلا لاوحا ةئالث للود

 نا ' هيج ا نمار ا ست ةوهال نمي عمه |
 مكاسدغ سعي ضلذلاو ىطلتخ ولو اناك



 | سرسكاو نيعتمزلادهاو بالاوم تقانلاثلثو
 | الشاص تاماواما ماك ةلطم ىلا

 | هيل تاّبان نكام اذا هيت نكتفي

 | تتحت ةمساؤلاتاف تيتدوكن ماك تاضبن
 | دق تايذاةيمرتس اكماعرالا يرذ
 اكلت حبلا يت نجلا نول دصتتنلا
 ' | ”تننإلا تيل نسزتنلاو ميس امة لطم

 : | تيقلخلا هلت ةدحاولا تنداا هع زخات
 ' | تلا عمرتلاف ثهال تغيلإىسدسلاو
 ' | نسدسلاو للا ةلكش ننون الا ةدإولا

 ١ هاه الل ثلا مال انيلو حته تخل ول إ

 ]| كبخيلكي ل او صوت ان انهن ىكو "لا نا نحبك

 ١ رت ضرتنإل ممشأنمل نع تع ندع مالا

 "| نيتكزل ندا ضف نجت ايلا ةشلث اند
 : | تيوتا ءةجمز قدلل دز هاننمشامم

 |١ -تفياوباو جزوا عيرلاتتنيحلن لق ماو

 1 اكملث ىبسو سوسلا تكن مابلذ ممالك مام

 0 انا ض



 ضان نم اس ضو يبس )ل4 ناش لشللاد فيتبلممدلو هاوبإ ثروو ىلإ ب قاض عمايدا
 تبي اللا تيجو تريبلا < جوهو فصلا
 جو زلاو بال تنخهلاو نيعبال تالا
 هد دل ميمستتلا عيان صعلا تابصعلا نب لهيب سود ددهي ال هال جئذلاالا

 : © ظ / ”لىئنالاف لكوهو هبدضنب ع ع :
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 ل تلخد ناذ 1 تيما ىلا متسبب
 ىناكو ضروةود ماذ حالا ل وك تنيصع نم

 ماعرإلا يمد نماضماو تسلا ب اممالا ٠
 دادنالنعم ايشمحيجا صيام تتيالم [:
 تاييصفلا م مدحاو هج لاما عين تع |.

 ملصا مخ تملا نبح تاما تجدر صرسغفنأب
 توالأةمووالا تمير علجدزيح ع هسادتح# |

 .ءىد-ل



 نب الاك تيللافجح شيد بيتزتلاا نهب مرح
 ممدوكمو تالا لما مغ لضس ناو هشببا مث
 رس اوك نسا ذو ةبصع اسك انه تبا
 اع الع ناو بالا باوهو دهعلا مل
 ولا ماهرالاابىيذ نعدس اهتم مالا با

 لمس نإو بال م نيرهال خلا هت | نعم
 ”ةينعيا لوق دلع نناع نحلل خدع موطحإلاومنحات
 ماشلاو املا ذدلخ ييوتشلار اننجلاوهو
 نييوبالولا ةج مج يوشلاريلعو ليق
 لس ناز بالك نموبال هبات بال م
 تهتم ةلاو كإ نإ هتنبا مه توملا رعت
 عونا من عويا مي غون مورا ابناسساو
 مة للا بون مهيحرب نمدو رجوع

 وعرب رعارك ب ازو ندزوناي تدر انهتلا نع
 تاسضضعلاز مند ود ال ند أكنت تيار ولا ةومن

 0 ا
 ملنتمل نال ناك نواعم بئال جإلا

 - ٠

 و



 7 ا _ ريل 2 نجح 0<
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 عرش ةوضوا ملثم نم يضع تيان |

 مدل يدنا رعانا مسوي اع ندايلص
 هنا لصاحملاو جدةل ولا كب تود نونراقب

 تب ارثفلا ا هذ مدّصي ةجررلا كدعسمالا نع
 عرش ع ىلعالا هتضياي تدافشلارنعف ٠
 عروب :بضيررصد و اقف عزيج ةبصغلاه
 وتدل نان نبالاتاسيو نيبالاوتانبلإ
 تي اولوا نيو تاونحال او واسس ناو

 ' نّنْنناو قصملا تادذ عبرا نمد ةتربر تحب ظ
 . يرد اع اح حول و نيدؤحاب ةبيصعات سون

 تارزدإلا عع وشد لاّهند يع عم دبصعلادق
 نئسمتملا ل ومل بالا تانببوا تأنبلا عم

 .- دام عينصم تباين ترسله امخل 0
 دز

 سلول ابدازملا مالا ل ومات علما تلد
 تناىولا,م ميل ةيسصعلاو تعلم
 ىس ان ةسداولا رطسم اىكلصالا قرحمإلا



 هدحاو لس تاو اعل باالذنو)

اريح هم ور خم ثورات نلادل دنا فقد
 2 محا ت

حلزيع هون. نرم تين تعال نل ىو مال
 ١ هظ

 ةبسمعلاب تابصفلا ٌتْنَعد نيجبالؤالا
 ١

 | قع تمعن ىتملاياةنسلا
 صراوتعل هشئتملا بيئترعلا

 ماو ميلع هيدا يل

 هباقتعملا ثا اثاداع بسلا مكتمل ولولا

 2 !لاَقد دلل لكل اكن ال وهب ا ه1/:قم

 ياه سج كريو ىسدسلا بالا تعسر

 (ةلتملا بيترتمل (يلع بالزبط 6 اواو هدوم
عأنه سلو ثار اكام سال قو

 مب ض
"0 

مباواصرلوطل عع عمال و عزم
  مقريلع 

 امال ولولا ما تلإ نسما
 تيئروملا ختمت عا

 ١ (ديبركاو تكل دووم مع تاك او وهو

 . ١ طصااصروبزملا ءلزتعراسم نا فكرا ك

 راع دخل عر متضدسمملا عضاو ديلا
 دةنعسلا الاجر شرولا نمدتستس مركالو

 بلا



 بت ايجبإلاو ا! تتلاد نين الاف مالاو تالا |
 لاكن دونرن يدعو تامحوزلاو تانلولاو
 اد ىرحل لاتبتاج هرم بكن وبجعد

 تبابسصعاوناكا حس تسلا الزرع

 امءبحي عل صالع ىبغوه و صورزموهما

 وما بضدإلا هاى وم ببال بمجهشلا
 بسلا دتعابب :هضالأد ب :دالا تّمدرا

 . يهم وا صقعت كبفنمعاشلاىال ما
 رهالا ن] هال نيالا عيم ثيريال تبالا ناك
 تمي دكرملل| شا تطتسا عضل عم ثزعإف#ا
 ...إ لئاقوي اكن بام بر خاد ةيحاو,
 من ايت انتا بدلا بخ دلصا|ز في

 اكو ءالاماما بمحو بالإب بحي بالا
 بحالاب نوبي صناو تياويحجلاو ةوخالا

 للا شلذلا نعمل زج د دا بورع بيع: ظ
 ا يجصبخغونا سه بع سنا

 ولو زله يحل تنحالاو نيبال تنسو مالاب تسع

 مل لحس _ يع ا خا 4ث ر نسعي ري يتحد

 تنوع

 تجي تش ا ابوعلي يحج .نوويحلا دحتس

 تت رق <
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 كرش ةرضالا هو تايسالاط طقسيب ظ
 لس ناورشاو كرب الاب ةنشلث ماع بال

 ٍلاةورَمْش جامع دج ابوه اتا ب الابو

 كقول قضيو سر لوصا|دع مز امد
 لسنين طخ سوملا م حيوت قوعر

 5 تنالؤطملا قرط وسيد برز لوضاو
 م 4 «هت5انهولا

 7, !طقنلا تلف جال شما 0

 دياطاوجو ناونلا اوس نوو 1

 هيحلساو يتلا كاك وتلا بيلعب 7

 1 تفوقا أ يزد ني نبش لاو: ناد

 ظ اهي غنالولا هد وو د ع تقلا
 : 1 نوم يبل ظ

 باالإبو هناو نب ال اناا ؛لاؤهمانمبا
 ] تزايصالا سوال تتحالاب|ادكو بعملاو

 ن اإل اقسم طتكسإو هتلعاك بضع"
 1 نلولات+ إل تاوىخالاع 56 - و

 سوس اي سد. سلا سادس سيسس_ ع
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 خامجالا اه كاذب الاو-لئس ناو ةجالا
 تدييسلا طساتكت للكل ليتم نممنال
 تايما مات ابؤع١ اًمللعم تاراو هفمعتاو“

 مالا ببحلابد هيو كح ولن ثانتوب نادو ماا :

 بيوس يعم 3
 "< هسسحو ن ف لإ ظ
 ينم تسع و ندب ناك *
 يو يعرب هدم نيج

 هآتم بتامتب دكه ففوطلا تناك“. |[
 --- ١

 قال بالا عام عرين سا ||
 تع د يمس«

 يعاب عش ظ
 *ايكدعملا نيني .اضيزافلا 1 مق“

 لاو! تارت تلز ىف: ام صلوا
 ا

 تحوزءارماتا امو ةطويضلا عتهن



 ظ ,5ظ)]ش*5508

 باريت ىسف هيويال نديح ةلرملا نبه دلو
 تانويرابتم|باثدلثااصنب مل ين ىلا <

 ' اكفاشضا تسو ماواو :هفسشحوا| هو

 باش ما كلاس لاق امن ماو تانبالا راجعا -»

 مدار ناو م >< ."كاقف زنكل ف مزجدو *

 هكتباوى او ما: 4 م: ” لنك نيشكممح تاو:

 ظ فيياونحالاو تاشبلا لكحتسااذاو تهيج

 طقس نانلئلاوهو نننقوس نيود “

 ظ تب ال تاوزحال ا طّقسو نبالا تأنب

 | ٌثوصلا ىقنبانبا بيصعتب الا انتا“
 ظ داسيا نب وسن اهلا نك طاوا ففالا

 2١ بتيبصعح تكتيه لكاس يال ذاتوا-

 ١ رمل لات نكضن اكقكلا قلما تولد“

 ش صال هرم هلام! تق د تلق هجن نك
 ١ مس ونجا بصيد ال ثالا نبانإب ركر شل

 ظ تودرزترلا لام ليدعخت هيلصعبال ملاك
 ١ قنالل

 م



ُ 

 : د <

 يح اوبس رجح عج كح
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 ءيبجرلا قلاَق ماجر الا يمذ نما سال قنا
 هفومدا ١ ٍلثم ننم بيضقلاب خالا نبا ساو
 رش أو لفس ناو نيالا نبا دلع تسنلاْق
 تاز حلتا] نض موندوا ل شم نيم بصعي

 تاني الث تيرتولف مدد نهطوسو مس
 تان ث ثالْنَو ىضيد م نمسا طعن نبأ

 ايلها اذ ةريوصلا ةذابرب ثلز نإ با نونا ناو
 آسف دعا اميز اويؤا كوالا قيوزملا م
 كول يزول نم طسولاو فصمل ا ل زظذيببس»

 الاشلا قيزلا نما يل علا مذاب نبا "نبا نبا
 نس نسا اى توك نبا نبا تننبا
 يش الو تييلشااملكت سما كنب نبا تنءنبا
 مه نوكيا إلا تألم تنين تزن نبا تنب
 ابرصعيو /دلغ صزم غلحاو ثلا تتب نسا كشن

 مرحأص توكل يزف انف زو بمد اع نمو

 ان( مش نئبا نزؤخابو تدامفسلا طمسو ضرع

0 
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 ءايفن

/ 
| 
 أ

 "| نضؤيلاب نم سلا ةهال اوس م فن حا تخلو
فصنلا لذ احد نزحالا ناكولانكو

 1 نامسّس :»

 "| عقامال فيج ةبونسولاب نوف اصب ابل
 ْ «بيصخو سر قرح ثريفامإ طبر م
 | ةللحاو :مجبامن يينجعتو ضزمباماو

3 

 مدت و تلق غوباو بالاالا سيلف
 د نإب ئع نبانداوهنباكبيصغت

 / «ىعسودملا ف روصتي [خاو نضيف تنجو
 ١ اترتعاعيحامدتوتراوتسو ماما ماكل
 ظ بيكو أن و نتبع يجوقاب ىداشلا دنعو

  تكرولد يفلا هيلا قراشمإلا ناتو ضالرْملا
 ظ ةندوسحا:و مال ٌموحاو ةزمنقا اماواحوز

 ١* كتهجللو!مالاغىصنلا جؤؤلا ننخا نيومال
 نا هدر ىتشولاف تلم مهل لل دوس دتنلا

 ١ ودم سدو اا
 قينسملائ ين كرشي ىتتاشلا وكلام ننعو

 ثا
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 كلاهّصن وزد كلل نكو مادداء!لكلا ناك نسّرحالا

 ديللو فصتلاب الو !نيوبال تخجل ىفاشلاو
 بدكعيو عشا لومتذ ماع دز حم نسنسلا

 راصاحو تلق تحإلا طعس راو مقيصعملا

 دلاساإلاو دكرشلا لكم ديضت ل بتجرسلإزلا ١

 لوعلا بارما تشمل يلعن ردكالا
 ثيرطلا نام اسيسلا ةدابزوبم نيصيس اهكدرلا هنت
 صقنلا لغيمل رزيبرنولا جزم لع ضوزعلا
 تروددلا بابزا صن ضهر سد مزن ]كيلغ

 باليل نيارنعلوهلاب محم لواو هصاخملاب
 لوقت ال ةجدرارتعبسس جرا نجلا نع هس مضر ظ

 من دلنو تائلاومهيرالا وش دش اوناش اإلا

 2 اهلا با. ىكس ام طالتخالاب ءاوعت ف

 ءوارتو عشنئلإتزاوعوير اول جن ديه

 ماو وكر ناو نَيْعِْعْسو جوزك :تسلالوّمتذ

 ما| حار اومركرف اوم عنب او محك يعستلو
 اهتضال وزعت عسيلان نيني نذاو



 ' ماد لابفسششو دجوزكرشعدت دلثل لوعتد

 : | سرك ضضعبسلو مال نلف ىكرشحم هدوم
 ١” ٌمعبسولا ك'ىوضن نربرتسو ممدراوء الر او
 : تيوناو تيتو ةلماك طقد نيرشعو
 ؛| ن آف تينيج فقدنيجم: اكس حرلاك مريم ىىشو
 ||| رتبصعال الاحلاو قعوزملا نع ياا بزمن
 /| مههرمارسردقب مرلعان ماملا تلا ددرب دمت
 |١ درب الف نيموزلاىلعإلا تسدافلاعاحا
 ١ آصرلعدرب تعمبلا ىتع ناغغلاّمءامرلع
 1 راّيدالاف كجحو كشتتسلو ءعرغو صلارل اًماضيا

 , حقو تلد هج ف ىوارلا حرم عبد لنه تاب
 ء يسرا نسل نتاع نئاصرلع دري نا هابسشإلا

 ,/ سعحدراو ,رلا ا اسم, لولا ني كاتبه نم مللاملا ظ

 لكىلعو زتلاواضتصاما يلع دود ملا تال ماشا

 / ته كوول توكي لوا ريل عدرب ل نم توك نا اها

 / تيتخاو يتبل ملعدو درا ىضج د تعا

 2 0 ل ىمست سييدحوا



 هيلعدوورلا ناك كئاشللاو ليوطتلا انطق التنا [|/
 دى. +٠ نعبرضتسالاب رثكاال ٌثدلث وا يبن |
 ثليواثدكئو ناس مسول تانثا نع ضار 0

 ْنيياْسك كيمو اى نس ضن ول مهد راو نس رش
 جيع نانا كلاشلاو هفا_ىلإ ر يصمت سدسو أن

 وهو يلع دربال نم دصاولا شيلا قالدالا |(:
 مانجا نممصف ريلع ديال نم يصعا ناجوزلا | م
 زل ميلع درب نم سور ى ع تأبلا مو |
 يب دعلو عوزلا مصدرا نم ىْذ تانبشدلثو أ
 برضل الا ةحاح دا نيلع هتسست ئموثذلث ارا

 انتر يا مسمر ىفاو ناز يقتني م ناو (ن
 ابو يرض تانبب تعسر جوزرلم ليغ جرن نم
 ,هملع دربال نضج: ٠ زخات ناش انصوهو
 .ًانبللو ناتفاودنيلف شام هلت تيراانهوهو
 مدر درع بر صبا. نإب قفاوبالاو تتسس

 خيزحم ا تانب نيت مدزكرؤكدلا# نما يام نإ

0 
١ 



 أ أ

 | د ةمزدل ناك نبرشع غل ل خلانو مرالا برضا

 ١ تباكاذ رشه نكي بوزفملا ف ثرنما دحاو

 ' طقن نيسجاياأشلا عم تاكوإ ونارلاو الث
 «ياولد عمرا عمدرالذ الر متسالا كذع انه ركاز
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 نما ىوور اصشا سكت انهطملو اوثسالايدلصا

 "| هلال جن لاشلاب داريتالاو نينجا ل عادتم
 ١" جرت نمقادلا سقف هيلع دربال نم هلماتن

 '| هيلعدري نمل يس عربيلع دربال نهض رف
 : | تافحا تسوتادحونراو مجوزكماقتسالا

 || ةق)دحاو عوزلا رمدرا«بلعدرن ل نميز مال
 ١ تاونحال | ياسو تارا يرس ىلع ىيقتستم رس” رز ظ

 | ميكس ناو نيس ارنوب ز مل كدانحا ل عرسكتم مم

 ”| ال نمد زمر بظع درب نم ل سم حيد برنص
 ' ١ فاقع جز بزملا ندم لصاولا لبا ميغ نا
 ١ هتنش و تأكد وسلو تاجودز جدر اك تيودرنملا

 "| تاجورلل مشاعل حدرب ال نمو ريف تا بيج

 نم رم ولع ميقتستاال ةعبس خب دحاو شل
 )' درم 0



 سو ناثلث تانصزملا نالزتس انه جيد هيلعدرب |
 عوزجريز نيرا غلَس رئاملا اسك ترنصاف
 سل

 رياع هد رب نمل مم ست تاجوزلا صرجولمو
 برضاو ىئيدبر الا نم تاجوزلا جور سنن كب

 تينأنينإ عداوبمو بلع درب نهم لك عاسرس
 نم رص ابلا معسل ىا قناع تاردبلا مسد

 ةِضاش تانبلل نكي مييلعدربإل نم ضزع جو ١

 كوسالاب ءيهصف قبره لكداهايلع رس كتم نك
 ماخجداو فلا نم مصب مراذملا بإب ىف هدول نمسا
  الولو ئيجراونباغ نمل والا هقنو توهدراو

 املك !تفسوالل المال ميش

 مصممات فب رسب فرق ليوم, ماحرالا يو ذاضيروت
 //ىذ وم ثريا و تلينيصيؤيلا شوو مو طين جعال و

 كخالا ليغررلا ممل كاجو زلا ايوس يبغا
 ددبالا ميشا عبجي متارلابلامل عيت كويل
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 نعنانيباقاا مو تيل نحت تدنيحي
 هلا مورلبصام# اولهس ناو ثءالا تان دالواو

 20 0009 1 يحلب
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 1 هئيخ غاؤلم ناو تابسسا ولا تءاجحلاو دس |ضلا
 د داواو تالقانبوبالت اونحالاد الواى ميعلا
 .نيوب ال متوحإلات نيو مال تاونجإلاو ةوخالا
 اعلا فدل ميلا ”دميو اولزن ناق بالك"
 تالا نيلاو لاوتحالا صمؤ متي بيحوا مدحت زج
 الوهر هلواو مايغالا تانو غاللماي يعالاو تاىل و

 ارو. مقال انحو مااوتجاب تابمالاو:ابالاتاغإك
 :تالوواو ىزكتاشردالا مامعاو مال يالا مامعاو
 بودل مقدو لونبسلاوولعلإب اهدعب ناد :دزه
 تدشعاو ةمورد ىاموتسا | ذاو ىف 2

 بالرمل تفلتنخاولم ثراولانبلو ميد تسهم

 تافاعتس الادنعيو فلشلا مالا ممل منأشلتلا
 يسون هلاوا |ةروكزلا ف لومالا فسم تق

 ظ 2 ٠



 عؤرلا تزل ذااماوافانداوزعلانابباربتعا ٠
 دوومتعا تنب بنب خباو تب نبا تنبكل ويمالاو

 فلتنحا نايل وايهعلاملا ىسق و فوصالا كادش !
 نباوبمو كاشلا نطبلا اتمهوبسودتشالاو ةرموكزلاب |
 نطبلاو لوصالاةفص مسدتعا دريت بتنبتيروعش ||

 ظ الك, طغاو انؤلث سريع مضت نتا ديس ئيدجاغلا 1
 تنلهاشلتن :تشنيحم ءلسا تنيضد ىرملا قب ا

 نال تيدلا تين. نبال خلو (بربا بيصن تيسلا نبا ا

 امهحون و هيبحاسلا ئةنماتو هما بيضن ظ

 6 الرق ناطعقن عل طوخ ا
 ماهرالا يود وديع مف صح ا نع نثساورلا

 قتللإفو | ظتصل هيجل عش ازاي وتنلااميلعم
 َهِِسْس تببك رن نوناشاليس جنب نري لقد

 من أب تببحا مسسقت نيك بقيق تئسو باو ظ
 سيعلن ندي وح كوصالاف عقرملا دمج[ ولهْسدِم

 نيضضب صرب لاملاهسففءتيميتعطل فمما
 00 مج ديكو دب.

 «/ى |
 ا >4 ا



 | ةداقإلو معوق زم قرفلاف سين
 فغمريو فوم بشرت اعاذاالا قرطاو قرعلا نيب
 تققوو تييعتلاب لب طع هتييع|م ولو حاتملا
 عمج عشاوهلصدو نيت تحن دكوكشلا
 مرسل اونمنع أت فعلن نكل ملا عفاف تلق
 لتيعتعون امل ني ماو ام تحاتامول ناد رمطاب نوم
 قلاخيو«ىاسزبب ضراعللا هس عمات امان اك
 مرسم لكل امس رن ملهم ل ذاورب شنه مام
 فيوم اهلاو فلذلاب ثراونالذا اناا اوبرو لع

 داتا عياجاولو مل بلاك ييسلاو بشن
 . هنايزعالا]دحا بح نيصخش قانتورتقول
 رم نهال ا ضنا بك م ناد بجادملاب ثورب
 < جي اينيوت ريال هاتسيئ امكن تعنت رذلاب
 ةضاؤبوم جوزتكأ دول يس يام تنعتاغيسم
  قيلسملا نيب ثراوتلا بوبا كسلا ماكئلانال
 ليساول ماكت لو ةرجزبلا يا ذأ ى سوم ا نير مبجوبالذ
 ه1 وك داك !تائراوس دلؤالامو هسلع تاس

 ميلا ظ

 000606060606060يايااياااااا ااا 332000000000007 كل



 طقف مالا سحب ناعللا 5 نلادل و ث ربو يظل

 د فيك وو ار بالذ نايضحلا نقانق ال ُ
 لع هرقكا ناكأمرإ ةيحاو ثنبوا دنا نإ ظح :

 كرتولاهكاطابتنحا اهاعكمو بااضلا مالدتمتنل ؛
 عدرا نمل سملا ناو ىلبحةجوزواتشو نيىلا |(
 ةنعبسل لوعتو ارد لولا ثم نا يشغيو ل

 ينلمملا نشنبلا نال قدا ضرع ناني سعيا ١

 هركل شؤ ال او ههيملا نه ] جلا وك ىلعانه تلق | /
 فشلا جوزلاذ يلبحاماءابحو ز تكريولامك 0
 0 ١
 كواعت و ٌسشءلا ل صربيا نا دقو تبصت 1

 ل اكلات ءاءعسدت كالا :

 اا ومب 4
 4 مئيابصولا يد اطادتطلا تيمتشلا لوو 0

 نيااعإ . فري تانتانناةلماحو |
 درمي ضلشلاا ويل نا تدلو ناك 1

/ 



 ا أ ديف ع تأمر وس أنملا ْك كر 20

 1 ماكيطع خم كوالا د هلأ( كا ثريص»إ رتل حرسملا

يلع ت امام عت اذا هيناغنا#ثبايزك
 1 

 1 مامتسانانستعممدحا تامذ سنن م ْ

 ظ اييعخم اعدم اكوا ديس 0
 1 فاطيما ث تسمو رمايرس نوب ناكت اذ ىقتسيرت

 ظ كل داالاجي هللا لك ع ىصتلا قفو تيرنم
 | كك تينعرني ايم لب رق اوماعزب نكيالا د
 | صين ىيلسس عزم اصح لوز لك ياشلا
 اذ ياابو تمل انف لوالا تيملادشرو مارس
 ١ | ةييسلا لبق كاف تامل هرتعفد يدا كلان
 ش لاخلا ل معزجيلدالا ماتم كادر غاب لمح

 |١ تانك ان مذ د لج يف هساشلا مام

 ظ 3 فينلعايلاوتفاشيا مامن د صاو
 | | لامعدي ملعال هوتي اتتنالام يلا يلدالا ماتم
 | | نصمرتولا جذاذملا |. لضغتالف
 ظ -بغسعنلالالاناغو ااا ف ةروكذل



 هناذ ضيمنلاالاةجرا نم برلاكه يسر سكلكجزخ 3

 - ةيس اي نم: غلاو ممدرا نع 2 املا نئينأيا نم
 سر تنل ودل نما دلكو تاخلشلاو فشلا اَشلا
 ٍلشم لود ٍتيصنلا و قيكضنل | يلع تسس نم

 كفتفسنلا لومث و | مهص ىنعصو ممفثحو نْغلا

 اوتنت ناك اضحاو تلو مصن ىضيو مصند
 ءايحاذاذ مهنصو لكرتمحاو فقضندو ثلثلاو جبزلا 8

 ضو نمر جرف داخاضفرملا هزه نم :لذسلا اي

 ثلث و اداه اوس امك قصنلا ال هييمس دنس

 كي نو ::ملابجزجم نوكي ددعلكف دحاو عزن نما
 ”دسل اخ افيهاو ممنمل امزح توكياضياةدعلا |

 ةرعد عض مهنع نمنملو معضل سس دسلا جزم اق ظ

 دانا عل ]كب اسولا عنا نم قصنلا طلتخا اذ ظ

 قست ةللسلاف ناكاذاز ان زخم هزرنجالا ةدلخلااها ظ

 مالتهتحاو حوقورومسو جودنك سيسر ناشلتو
 املتخازثدلش ن نيا جدرطنم اسبكرشل ةحسسنف
 نام ذا لضعتو ا|خلانملا لكن لوالا غيل نم عدرلا



 .انيكرتل ىض جوش نطركت ن غو تموز هلي
 فمضنل |ب ددسلا ففاومل ثالث نو ةعنز إلا برتص حرم

 . لكي اماو ياشلا ضعبت لوإلا عيننلا نم رلا طلتخلاو

 اصول خلوا دونعسنازبايانيلعالا زونتم

 مام انس اق ةلشنا نفل ةيرنم ماك

عبرا مخك حشايالو فضلا تعا
 ””افيطورف 

 | كفي اولي نضج نمزعلا ار كعا نم ومعي الو ةردلاو
انت بكلا اذا قرف ودرا نم خلا عرسك الو

 ] م

 غو ةلئتسملا صا قرص داداع تب درص راع قلم

 اطلب جبرلا ةلرغلل نيوتحاو ةاماكعلياه تنام
 مدري نينا جرنص اذ ىضاون الو يفتت ور مول
 رص ما ددع هما فرس قنياو ناو شا نموبمتو
 تبي ةازعاعادلوعو لد ل ف اكاددغ: فو

 | هتف ئتنناوبرنص اذ شلشإا ىرتضاون ذدلث ماض توا

رنا ناذاضبا تانغ موتو سمرا
 مار س

 ترض فأ مصرس رد ادنعوزتكو تيقن نو
 1 رمح

 ْ' 1 ىو راحو ن نيرشغو رودرا لإ 00001

 0 2-5 مرسل لت 7 الا ”- مهجن

 2” -- ه3
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 يبي الا وا بكر ١شمملا يلطاط جرام ا فرن ثالث يع | سيكا ناو ومن ايزم محسن لت تسلل لصاف مالت - برنماذ ئالث ادا بما, نهتكتذ مايعارشدلتد | تاأنب تلك انوعو ملدا ]صا ىثدادغالا دعا ١
 ضعب ئدادعالا صعب لخر ن أو ليتيداخما ْ لالا لصا نق برنم|ذ صم اززبج حسن لصحاق 71و ظفاوملاو لش املا و ةلخإ ىلا اق نتي سلاف ْ يلع ركل منا مث ددعالا نيب م داع الات (أسملا

 -لخ* لا لصا ىابإلخا بتل د العإلاا رت يتسرب | ا! معرزذعاشاو تادهتتولتو تاموذ عراف 1 ©
 2 او وهنا نم نيجراو يام نكت ششي اوبو
 م حو ٌتاصوز هدد اع انوه ارووقي فضاع#

 ماد تيسوؤ اتش عع ناعو ٌةرصجرشع
 داد_عالا د حا ىا|مهنبجإ صو ترص
 فاو نا كالا ةعانياب رجلا عيبتف
 لصانو نون امو ديامأ تدليس وق ودب و مرسل اززجج وهو حملا كا نلعب ازيا هيعيمج الد

| 
 ةءإ“
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 لصيع توشعو جرا أنهوهو دلي_لالساف

 ١ تنيانإو ومن ارز تورشعو يال ئالا عدرا

 تددت لحام ماررع مله! نم سور دارعا

ادح تسمو تأْيبعو
 00 انعا رمهسوت

يم ذاع الادحا انور نتجلا تبرتح
 هيلأشلا خ

 قاوم عّسعو ناتيامانهومو ناس يو رج 0ماسلاو كلاشلا جيجي اعلا

 لصتع نو ديحاف تأشببلا نسور

 ظ اذاو ميت ورم ًابنمو ةدوهنر اوفالاسنح

رتل اهلئاملامفرعم ثدرا
 ندد: ]وملاو لخإ

  مدقم تمرّرم مزه ناددعلا ندب ملأت لاو

مفركرملا ميسست فانيلا عاج
 يدل الث اّ

مْ ولنك ارضضللو اسنان وك
 دشم أنو 

 انمحا مولع نيمار نيزاحجلا تين درحلا لخامتو
 تدوكيوا هيف يالا لق تعين اباَنإ

 | ةهضاذ قصنلاب مما تايب

٠ ١ / 

 أ

 امتي فضى اة الا ىلع نعم ني در عل ارغلا
 رالي



 هاذا خد ئلا بأن ئومرلاب ناتنإ يب حر : ايلف سرشعلاجمرنب شل اكشل اد دعاص/ دعب | كار تالا انت طي الي1تسيال ٍناودبعلا | دا و ماو غولف لقت تسلا ىيقتردلالب

 ننس ابي ةرحاو ياقداونادإذ ةدصاو ةجرد خياضختاازيارعحار م يبس ا نع خلالا نم (ةاراطتغا نيولنذملا ندى نيبتاتاف قطاوتلا رق روم تدرا | داو ٌمرشعلا عير لسا ثلاث دع عم ئيئلتنملا نيددعلا ده
 ان كه ورشكرمل نم» يدش لو |قطنملا روك نيش جنو: ل انكم تل تلاع مالثدا | ىتمتلا ئ سنن كاما ناءففوالو |
 ييمتلا نم معو ماعالاو تادجلاو تاتبلاك . قبو لك ينجفو جم ت درا ا داو معال ا

 أ 7 ايار

 لكت يارل ناهس برم اذ لحام ماتا يذلا
 تدراا ذا برملا كلذ يات ل1 لص ماهم

 هضقيئلا كلذ داحا نمدصاو لك ابيصد مكرعم ان م ٍه 3 دم

 ا( ةلطو

 ةنيبا



رتملا بليغ نيام لكما_ ل
 ْ عسل بو

سي ناوبو ةسيبنلاو قب ممضوإلإ
 ب

 مرش هي

ا كلت لثب لصعت مثمادحو
 بورمملا نم هس

داحا نم دحام
دات اضاع كلل ذ 

 ه.., ر

اضرللاوةثرولا نيب دكا خيست
 هي 

ا عم يلعاسرزعلا متل اسوأ
 ةقثام ثيراول 

ار مرش ياعوه ذكي
نان اندر هيس

 ١ ب

مب يعتلاو دكا
00 ةلئا

 

لكمانيس تبرنص
 ١١ نم ثراو 

 ظ

 وعيا نضاملاو عطفاو نيل يسن(:
ندو نئاهونعو

ِب اماو رك نإ !ق
 ركل رثلا ويجي بض

وا اءزهو شد | يملا دنع
 بيصن فر

 لكن يض كارم كل | نك منو
 هال

 | و ماس
زتياسؤلادرو

كن نا عيد 
 ظ ا

هي د لكل زغبو لنا#ل
" مطمن 
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 2_2 . نحت -. يه رسما“ <

 جوع تسبح:

 "م د78

 نمو لاق جداذقلاةلّدوسس يف رغما ند
 زم خول عم نيش رع امزعلاو دترولا نمر ابص
 / نيوتسا ناكل بجو مج متلا نممعمم عطايئا ماج
 يا ْ
 قرم يبا نم ظ
 تم عرخحو سلا مي امل ع جوز إ ضم ظ

 ”ةلئهو عيت نم مارس رظا متروس |
 م الا نيرو لع اموهو املا يا ماو 0
 عد انقلاب عيمتلانمايمامسسدبجاذال ًْ

 منو ماع خش

 نانوخجالو لا مرسد مالل تاصرس تولي
 رو بلكي دلي نك اك غلا لحمي
 نوكي تنديحمال قابلا خلت يلا لال لسا تل ْض
 سلا .ءاحالا تدل وب و نانزس لاو مصرس مثال 5

 ائيفو نيرهلا مهب بحاص هر أيزملا بحا لسا مرسم! بتاوصلاونب انو تلق عرزعو
 ”سدلل قايلااىس امنراذ نيينلا نم ينام يلع

 لاكو ءاهجإلا الهنا تبعت و دا ظ



 ١ تناك هش خلاط س نيا نيدإ بلوتو د
 ١١ نرخ هونعرلا ظن نو نكي م نكمإ عج انهو

 ريقيللزجاملاريتفلارهلا مفياومإ (جرس رحت

 | سلا ق-ابملا عل يكب طعطشملانب نبل
 ” تفرط دق هيلا قشهدب قنا قة وأي
 انلاو ناهس حا تنفس سلا مولا راو نور ل |

 رس تعباو همتفننو هريزعو هين تفلاب
 ري وبر يتمم قربك عدضاوم ريت هدا
 ري. رس بدخل سرس مضاو مولع يلا يع
 دل يمهل يشب يعزف ماتم:
 يما نيج للارض نا شعل زفر
اق داعيلاراذ نملة ىو مضِسضوال عل" الو

 ظ ر

 اناتنتلاهددا مج دايبكلا تيما ضحالاو :ارنإلاو“

 ةديعلابو قيصعلاباهويو يو نجم ايويدابجاور ندع شح
 ا صاظو نط! ارتخاو لو اركرس ىلل اضيللابا ميو اسوي

 مرقلاو َهلاسرلا بحاتم خو هاك مدضيشب يسيإب نشل
 ءالل ْ

 ااا ا
 سس
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 . نيبرشلا تلاه بحاصوبق هيه قو فينمللا
 نه مددرسانل لكن اكناو ملم بر تلنافرشاض 1 في نيرغشلاو لولا ةمالعمزعلف
 دش. ىلاطانإ ةادارلاوو ايديك يدل انناونعاو [٠ دوه وعمل ماعجز تكد تناساونتامحييلتعتف
 "ران كراسمل ءئشاءزعةتباتكنم ءضلا قدا شد

 سئلحا ددسن وبر نه ناش, دا جنم يبت عصر سانا |
 نلسلوأتماتخواسأتنهسا سحافلاو ىتيامو

 رسصقت/و ٍنزإاب نيرتولاريّيفكاربعلا يلع م
 نا نحاول فطللا يح هداومنميجأبلا" ١

 فصاو ماد ريمزتملا بجرم حا ثوصرملا ا
 مهسيمراّقلو هرااولو هإ هام ١
 دانيال مداد ملاس منو ظنزلد 0

 ابواتص خيل خانم 2-7 1 ١
 ةدحو مرج 3
 نم المع... انااا

 كري دىيبدل ٠
 هىما“'
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